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ŻERNICA

CHUDÓW

Zaczyna się niewinnie. Mąż popycha żonę, nazywa ją głupią,
w końcu bije. Żona tłumaczy męża. Bije, bo miał ciężki dzień
w pracy, bo dzieci go zdenerwowały...

Trwa postępowanie przetargowe na przebudowę
ulicy Bocznej w Chudowie. Według wstępnych
założeń prace modernizacyjne powinny ruszyć
na początku czerwca

Horror w czterech ścianach
Przemoc domowa dotyka coraz
więcej osób. Zazwyczaj ofiarami
przemocy są kobiety i dzieci.
W zeszłym tygodniu knurowscy
policjanci zatrzymali 35-letniego
mieszkańca Żernicy. Mężczyzna
psychicznie i fizycznie znęcał się nad
swoją 33-letnią żoną.
− Żerniczanin trafił do policyjnego aresztu − mówi Marek Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach. − Grozi mu do
5 lat pozbawienia wolności.
Nie wiadomo, kto zareagował
na krzywdę 33-letniej kobiety. Może
sąsiad, który usłyszał krzyki, może
ktoś z rodziny.
Ofiary przemocy zazwyczaj nie
proszą o pomoc. Wstydzą się, pod
tonami pudru zakrywając siniaki.
Dlatego jeżeli jesteśmy świadkami
przemocy domowej, nie możemy
pozostać obojętni.
jb

Metamorfoza ulicy Bocznej
− Przebudowa ulicy Bocznej obejmie także budowę sieci kanalizacji
deszczowej z przyłączami, wymianę
sieci wodociągowej z przyłączami i
modernizację sieci teletechnicznej −
informują urzędnicy z Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Gierałtowice.
W ramach prac zostaną wyremontowane również nawierzchnie

sąsiednich ulic: Brzeziny i Leśnej.
Urzędnicy nawierzchnię ulicy Brzeziny planują wykonać z betonu asfaltowego, natomiast ul. Leśnej z kostki
betonowej.
Prace budowlane rozpoczną się
po wyłonieniu wykonawcy. Prawdopodobnie w czerwcu.
jb

foto-krytyk
Najczęściej ofiarami przemocy
padają kobiety i dzieci

Ofiary przemocy mogą uzyskać pomoc pod numerem Niebieskiej Linii: 22
668-70- 00 (linia działa w dni powszednie od 12 do 18). W sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu należy niezwłocznie zawiadomić Policję. Poradą, jak
radzić sobie z przemocą w rodzinie służy także knurowski MOPS

CHUDÓW. FESTYN DLA PIĘKNYCH SAL

Pierwszaki z drugą klasą

W tym roku szkolnym po raz pierwszy w Szkole Podstawowej w Chudowie
zostaną utworzone dwie klasy pierwsze. Dyrekcja szkoły zbiera fundusze
na doposażenie sal dla pierwszaków
rzeczową na zorganizowanie festynu.
Pieniądze można wpłacać na konto
SP: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, nr konta 89 8454 1053 3001
0048 9397 0001 z dopiskiem „Daro-

GLIWICE
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Nie śpij! To miłość!
Zwiedzaj!
17 maja kolejna
Noc Muzeów. To
wyjątkowa okazja, aby
za darmo odwiedzić
najpopularniejsze
gliwickie muzea
Od godz. 16 do północy zaprasza Willa Caro. W programie
m.in. spektakle dla dzieci i wystawa
„Nowiny Paryzkie”, czyli pokaz
mody XVIII-wiecznej. O godzinie
18, 19.45 i 20.45 zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowych wnętrz
Willi Caro oraz wystaw czasowych.
O godz. 17 swoje podwoje otworzy
Zamek Piastowski i Radiostacja.
W Zamku Piastowskim wieczór i
noc z Celtami w roli głównej. W
planach wystawa archeologiczna,
piknik celtycki i celtyckie filcowanie. Radiostacja zaprezentuje film
„Uwaga, tu Gliwice” i zaprosi na
zwiedzanie. − Natomiast przed Radiostacją Polskie Koło Miłośników
Astronomii udostępni teleskopy do
obserwacji nocnego nieba nad Gliwicami − informują organizatorzy.
Na wszystkie wydarzenia wstęp
wolny. Więcej informacji na stronie
www.muzeum.gliwice.pl.
jb
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wizna dla szkoły”.
− Serdecznie dziękujemy na wszelką okazaną pomoc − podkreśla dyrekcja szkoły.

/bw/
Foto: Roman Matysik

JB

Nie zapomnij

18 maja o godz. 12 Krakowski Salon Poezji w Gliwicach pod tytułem
„To miłość. Droga Pani Schubert”.
Cenieni polscy aktorzy przedstawią
adaptację najnowszego tomiku Ewy
Lipskiej. Salon zaszczyci swoją obecnością także sama poetka. Wstęp
wolny. Wymagana wcześniejsza
rezerwacja miejsc.

podpatrzone

15 V – Święto
Polskiej Muzyki
i Plastyki, Dzień
Niezapominajki
16 V – Dzień St
raży Graniczne
j
17 V – Mi ędzy
naro dowy Dzień
Telekomunikacji
18 V – Między
naro dowy Dzień
Muzeów
19 V – Dzień My
cia Samochodów
21 V – Światow
y Dzień Rozwoju
Kulturalnego,
Dzień Kosmos
u

Foto: Bogusław Wilk

24 maja placówka organizuje
festyn w trakcie którego będą zbierane datki na piękne sale dla najmłodszych. Aby zbiórka się udała,
szkoła prosi o pomoc finansową lub

. Dobitnie
Głupota ludzka nie zna granic. Przykład ów nie brakuje
ej łączącej
świadczą o tym połamane drzewka wzdłuż ścieżki rowerow
Knurów z Bojkowem.
– bulwersuje
- Jakiś bezmózgi wandal zniszczył kilkanaście drzewek
najpierw
się jeden z naszych Czytelników. – Za coś takiego powinien
zapłacić, a potem z miesiąc pognić w więzieniu.
wylicza
Szkodnik dokonał swojego dzieła podczas weekendu. Straty
gliwicki Zarząd Dróg Miejskic h.

jb

ogłoszenie

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 12.05.2014 r.
do 1.06.2014 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - jedna część działki
nr 1700, stanowiąca fragment targowiska miejskiego.

stracił
Kilka tygodni temu jeden ze słupków na parkingu za ratuszem
tym „pomógł ”,
pion. Najprawdopodobniej któryś z kierowców mu w
całkiem się
nieostrożnie manewr ując. Przed kilkoma dniami słupek
to – na swój
wyłożył. Czas, by się nim zająć i naprawić zanim uczynią
sposób – złomiarze...

/bw/

podziękowania

Serdeczne podziękowania za udział
w uroczystościach pogrzebowych
śp.

JÓZEFA WYCZARSKIEGO

– ukochanego Ojca, Teścia i Dziadka –
składają Jego najbliżsi.
Niech imię Jego, wspólne przeżycia i dobre słowa
na zawsze pozostaną w Waszej pamięci...
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KNURÓW. GDY ZA MIESZKANIE SŁUŻY... ŚMIETNIK

Pod okiem
św. Franciszka

W jego „domu” panuje porządek. Nie
ma porozrzucanych butelek ani resztek
jedzenia. Na małym stoliku, przykrytym
białą serwetką, stoi flakon ze sztucznymi
kwiatami, krzyż i figurka św. Franciszka.
Nieopodal jasnobrązowa kanapa i pościel
złożona w kostkę. Tylko zapach
przypomina, że to śmietnik
W śmietniku na osiedlu Wojska ników i zapytamy, czy pan chciałby
Polskiego II mieszka 66-letni męż- skierowanie do schroniska − mówi
czyzna.
Danuta Gawrońska, zastępca dyZazwyczaj przychodzi po po- rektora MOPS. − Poinformujemy go,
łudniu. Otwiera drzwi, zamiata gdzie może otrzymać pomoc.
W 2013 roku w Knurowie przeokolicę, pozdrawia sąsiadów.
− Codziennie go mijam. Czasami by wa ło 96 osób be z dom nych.
wita mnie słowami: „Dzień dobry na MOPS w okresie zimow ym oddziś i na jutro” − potwierdza jeden wiedzał miejsca gdzie „mieszkaz mieszkańców WP II.
ją”, proponując pomoc, przede
W czasie dnia bezdomny zamy- wszystkim miejsce w noclegowni.
ka swój dom i chodzi po okolicznych Dyrektor Gawrońska zaznacza jedśmietniskach. Musi jakoś zdobyć nak, że nikogo nie można zmusić
pieniądze na jedzenie.
do skorzystania z prosoby d ł ugotr wale
66-latek jest spokojny. O
pozycji
MOPS. Decyzja
bezdomne r zadko
Mieszkańcy przyzwycza- wybierają zamiesz- o porzuceniu koczowili się, że idąc wyrzucić kanie w schronisku. niczego trybu życia to
śmieci, słyszą przyjazne Wolą żyć na własnych pierwszy krok w stronę
zasadach, świadomie
„Dzień dobry”.
rezygnując z pomocy wyjścia z bezdomności.
− Nikomu nie prze- państwa.
Wy w iadów n ie pr z eszkadza. Czasami któryś
prowadza się miejscach,
z sąsiadów przyniesie mu coś do gdzie bezdomni koczują. Dopiejedzenia − mówi mieszkanka WP ro w momencie, kiedy trafią do
II. − Ale przecież nie wszyscy ludzie schroniska, otrzymują wymierną
są dobrzy. Ostatnio jakieś chłystki pomoc. Niestet y, osoby długowymalowały śmietnik sprayem. trwale bezdomne rzadko wybierają
Co będzie, gdy wpadną na gorszy zamieszkanie w schronisku. Wolą
pomysł?
żyć na własnych zasadach, tym
Straż Miejska nieraz zaglądała sa my m św iadom ie rez yg nując
do mieszkańca śmietnika. W ra- z pomocy państwa.
portach jego dane przewijają się od
Pan z osiedla WP II stworzył
w śmietniku namiast kę domu:
2010 roku.
− Były interwencje. Za każdym z miłymi sąsiadami i czystym porazem pan jest informowany o możli- dwórkiem. Na razie nie wybiera się
wości skorzystania ze schroniska, ale do schroniska.
jb
notorycznie odmawia − informuje
Andrzej Daroń, komendant Straży reklama
Miejskiej. − Gdy pojawia się patrol,
mężczyzna opuszcza śmietnik, ale po
paru godzinach wraca.
Komendant Daroń podkreśla,
że nie ma podstaw, aby zatrzymać
66-latka.
− Pan nie zakłóca porządku, nie
wywołuje zgorszenia − tłumaczy
komendant.
Na terenie administrowanym
przez Lokatorsko-Własnościową
Spółdzielnię Mieszkaniową zamieszkuje sporo bezdomnych. Śmietniki
na osiedlu Wojska Polskiego II to nie
jedyne miejsca, gdzie koczują.
− Jedyne co możemy zrobić, to
informować odpowiednie służby −
mówi Eugeniusz Jurczyga, prezes
LWSM. − Nie mamy narzędzi, aby
coś więcej zdziałać.
Mieszkaniec śmietnika prawdopodobnie niedawno przybył do
Knurowa.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tłumaczy, że sprawy nie zna.
− Nie otrzymaliśmy żadnych
sygnałów o bezdomnym ze śmietnika
na WP II, ale wyślemy tam pracowPrzegląd Lokalny Nr 20 (1106) 15 maja 2014 roku

Grasowali
na terenie
Gliwic i okolic.
Polowali głównie
na samochody
na niestrzeżonych
parkingach.
Sprytni złodzieje
wpadli w końcu
w Knurowie

Gdzie oni są?

Kryminalni z knurowskiego komisariatu
apelują o pomoc w ustaleniu miejsc
pobytu Łukasza Czerwińskiego i Jerzego
Pawlika. O tym, że nasza wspólna akcja
przynosi efekty, niech świadczy fakt, że
policjanci zatrzymali ostatnio mężczyznę
poszukiwanego za kradzież z włamaniem

KNURÓW

Było ich
czterech
Policja obserwowała rabusiów
od pewnego czasu. Kradli głównie
w Gliwicach. Czuli się bezkarni,
dlatego stracili czujność.
Na swój kolejny skok w ybrali Knurów, a dokładnie ulicę
Dworcową. Szajka włamała się do
samochodu ciężarowego marki
Man i skradła dwa akumulatory. Policjanci z I Komisariatu
w Gliwicach zatrzymali trzech
przestępców (16-, 22- i 24-latka) 9
maja o godz. 16. Kilka dni później
(13 maja) w ręce kryminalnych
wpadł czwarty członek bandy 22-letni knurowianin.
Policjanci podejrzewają, że
rabusie mają na sumieniu dużo
więcej.
− Sprawa jest rozwojowa − potwierdza Marek Słomski, rzecznik
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. - Policjanci przystępują
teraz do zatrzymania paserów,
osób które kupowały używane
akumulatory
22- latkom i 24-latkowi grozi
od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Wobec 16-latka sąd
może zastosować najsurowszą
karę, czyli umieszczenie w domu
poprawczym do czasu ukończenia 21-lat.
jb

Łukasz Czerwiński

Łukasz Czerwiński ścigany
jest aż 5 listami gończymi! Jeden z nich 16 maja 2006 roku
wydał za nim Sąd Rejonowy
w Gliwicach (sygn. akt III K
497/01) i dotyczył przestępst wa z ar t. 28 0§1 kodek su
karnego: - Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub
grożąc natychmiastowym jej
użyciem albo doprowadzając
człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności,
podlega karze pozbawienia
wolności od lat 2 do 12.
Czerwiński mieszkał ostatnio przy ul. Jedności Narodowej 2E/14.
12 sierpnia 2013 roku Sąd
Rejonowy w Gliwicach wydał
list gończy za Jerzym Pawlikiem (sygn. akt IXK 2267/04).
Knurowian popełnił przestępstwo z art. 209§1 kodeksu karnego: - Kto uporczywie uchyla
się od wykonania ciążącego na
nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki

Jerzy Pawlik

przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją
na niemożność zaspokojenia
podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
Pawlik zamieszkiwał ostatnio przy ul. Koziełka 33B/2.
Każdy, kto zna miejsce pobytu poszukiwanych, powinien
zawiadomić najbliższą jednostkę policji. Za ukrywanie ich lub
pomoc w ucieczce grozi kara
pozbawienia wolności do lat 5.
Policja gwarantuje informatorom anonimowość. Wszelkie
informacje mogące przyczynić
się do ustalenia miejsca pobytu
poszukiwanych, bądź ich zatrzymania, należy kierować pod
numery telefonu: 32 337 25 37, 32
337 25 38, 32 337 25 00, 997 lub
112, ewentualnie na adres: knurow@gliwice.ka.policja.gov.pl
/g/
Foto: Arch. Policji
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Nowe słupy oświetlą ul. Dworcową

Foto: Dawid Ciepliński

Stary chodnik najlepsze
lata ma daleko za sobą

KNURÓW

Dworcowa
w nowym świetle

KNURÓW

Chodnik czeka
na przyłącza

Niebawem wzdłuż ul. Dworcowej
wymienione zostanie oświetlenie uliczne.
Knurowski magistrat wyłonił właśnie
wykonawcę tego zadania

Chodnik na ulicy Słoniny przypomina tor przeszkód.
− Dziura na dziurze − skarży się pani Marianna.
− Prace przy naprawie chodnika nie ruszą, dopóki PWiK
nie wykona przyłączy − wyjaśnia Anna Lewandowska,
naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Wczesną wiosną w ramach projektu „Porządkowanie gospodarki
ściekowej Gminy Knurów − budowa
i przebudowa systemów kanalizacyjnych” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadziło
roboty montażowe na ulicy Słoniny.
Po zakończeniu budowy głównej
sieci kanalizacyjnej, ku zadowoleniu
mieszkańców, drogę wyasfaltowano.
− Jest teraz równa jak deska do
prasowania − śmieje się pani Ewa,
mieszkająca nieopodal.
Chodnik miał mniej szczęścia.
Po jego zewnętrznej stronie wyrwano kostkę, która teraz leży na
trawniku. Dziury praktycznie uniemożliwiają bezpieczne poruszanie
się po chodniku.

− Krzywy jest i dziurawy − mówi
pani Marianna. − Młodsi jeszcze jakoś
przeskoczą, ale co mają zrobić starsi?
− Chodzić można, ale jak ktoś
złamie nogę, to kto zapłaci za leczenie? − pyta pani Ewa.
− Obiecali naprawić, ale chyba
całkiem o nas zapomnieli... − w głosie
pani Marianny słychać rozżalenie.
Mieszkańcy wolą nie ryzykować.
Zamiast chodnika wybierają ulicę,
narażając się na trąbienie kierowców.
− Dobrze, że ruchu tutaj takiego
nie ma − śmieje się pani Ewa.
O termin budow y chodnika
zapytaliśmy Annę Lewandowską z
Urzędu Miasta, naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska.

− Nie jestem w stanie zadeklarować dokładnego terminu naprawy
chodnika, ponieważ prace związane
z budową sieci kanalizacyjnej na ul.
Słoniny jeszcze trwają. Powstała co
prawda główna sieć kanalizacyjna,
ale wciąż czekamy na potwierdzenie
PWiK w sprawie wykonania wszystkich przyłączy − wyjaśnia naczelnik
Lewandowska. − Jeżeli tylko będziemy
mieć pewność, że przyłącza są wykonane, wtedy zajmiemy się chodnikiem.
Wstępne prace przy naprawie
chodnika już rozpoczęto. W trakcie
budowy drogi, na prośbę wydziału
GKiOŚ, wymieniono krawężniki.
Na resztę pewnie przyjdzie trochę
poczekać.
Tekst i foto: Justyna Bajko

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

32 332 63 77

do zablokowania całego ruchu. I nie
jest to jedyne miejsce, gdzie widać,
że nauka parkowania poszła w las...
M.

próbowałem włączyć się z ul. Wilsona
na 1 Maja. Skręt w lewo był bardzo
utrudniony, bo widoczność zasłaniała
nieskoszona trawa. Kierowcom ciężarówek to pewnie nie przeszkadzało,
ale z osobówki niewiele widać.
R. z Knurowa

Żabkę w łapkę?
Parkowanie
do poprawki

- Nie wiem, co zrobić z tak parkującymi (jak na zdjęciu) kierowcami. To
jakieś nieporozumienie – przecież ci
ludzie skończyli kurs na prawo jazdy,
a nie potrafią prawidłowo zaparkować
tak małego auta. Fotografia została
zrobiona przy markecie Netto. Podjeżdżają tam też tiry z dostawami.
Kiedy one parkują, często dochodzi
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Za wysoka trawa

- Widzę, że zabrano się za przycinkę
trawników. I bardzo dobrze. Jednak
warto byłoby najpierw skoncentrować
się na miejscach strategicznych, takich, które są ważne dla bezpieczeństwa. Mam na myśli przede wszystkim
skwery przy skrzyżowaniach dróg
i przy wyjazdach. W poniedziałek

- Zgroza, co dzieje się wokół sklepu
Żabka przy ul. Sobieskiego! Trawa
to chyba sięga metra, a właściciel
ani myśli ją skosić. Murek rozwalony,
pełno kiepów, których nikt nie zamiata. Nie zliczę, ile razy prosiłam Straż
Miejską o interwencję, a syf jak był,
tak jest. Właściciela interesuje chyba
wyłącznie utarg.
Mieszkanka

Not. bw, /g/

Od redakcji:
Kilka dni temu teren wokół sklepu
został uprzątnięty. Wysoka trawa
została skoszona, a rozwalony mur
zabezpieczony.

Modernizacja obejmie odcinek od
ronda w rejonie dojazdu do autostrady
A1 do skrzyżowania z ul. Wagową.
Stare słupy oświetleniowe zostaną zdemontowane i zutylizowane.
Pierwsza partia nowych słupów będzie wyposażona w pojedyncze wysięgniki łukowe, druga - w podwójne.
Na w ykonawcy spocznie też
obowiązek wykonania wszystkich

prac towarzyszących (m.in. robót
rozbiórkowych) oraz odtworzenia
nawierzchni i trawników uszkodzonych w trakcie robót.
Inwestycja zostanie objęta 3-letnią gwarancją. Zrealizuje ją ZUE
Tom-Elektro z Jastrzębia-Zdroju.
Za swoją pracę otrzyma 58,5 tys. zł.
DC

SZCZYGŁOWICE. PKP OSTRZEGAJĄ ZŁODZIEI,
ZANIM WPADNĄ W...

Sieć pod napięciem

Za 2 tygodnie w sieci trakcyjnej nad rzeką
Bierawką popłynie prąd o napięciu 3 tys. V.
Polskie Linie Kolejowe ostrzegają złodziei
przed niebezpieczeństwem i nie jest to czcze
gadanie. Tylko w ostatnich latach zginęło
kilku knurowian, którzy połasili się na
kolejowe mienie
Budowa mostu kolejowego nad
Bierawką powoli zbliża się do końca.
Niedawno obiekt zyskał nową sieć
trakcyjną.
- Za 2 tygodnie popłynie w niej
3 tys. V prądu stałego - informuje naczelnik działu
energetyki PKP PLK
S.A. Zakładu Linii
Kolejowych w Tarnowskich Górach,
Edward Wachtarczyk. - Mimo że to
zabronione, wywiesimy tabliczki ostrzegawcze, aby uchronić
przed złodziei przed
niebezpieczeństwem.
Tajemnicą polisz y nela jest, że
w ostatnich latach
infrastruktura kolejowa w rejonie
Szczygłowic była łakomym kąskiem
dla złodziei złomu z Knurowa. Kilku
z nich, rażonych prądem, straciło
życie. Nieoficjalnie mówi się, że byli
to czynni górnicy, którym chęć zysku
przesłoniła zdrowy rozsądek.

Budowa mostu na Bierawce nie
spowodowała przestojów w ruchu
pociągów towarowych.
- Wszystko dzięki bocznicy - wyjaśnia naczelnik Wachtarczyk. - Pociągi z
Leszczyn dojeżdżały do Bierawki, a następnie wycofywane
były na bocznicę. Taki
miały obieg. Później z
bocznicy dojeżdżały
do Bierawki i znów do
Leszczyn.
Przebudowa torów nr 1 i 2 linii PKP
nr 149 Zabrze Makoszowy-Leszczyny
oraz toru górniczego
KWK „Szczygłowice” pozwoli w tym
lub w pr z y s z ł y m
r ok u pr z y w r ó c i ć
ruch towarow y na
całej trasie.
Na razie pociągi z Knurowa do
Leszczyn kursować będą po jednym
torze, zaś od kopalni „Szczygłowice”
do Leszczyn po dwóch. Docelowo na
trasie Knurów-Leszczyny uruchomione zostaną 2 tory.
/pg/
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KNURÓW. MIESZKAŃCY WYBIORĄ METODĘ ROZLICZANIA
KOSZTÓW OGRZEWANIA

Ciepło, zimno,
dopłata albo zwrot

Podczas Rejonowych Mistrzostw
Pierwszej Pomocy Laura wzorowo
zajęła się pozorantem. Nie
przypuszczała, że kilka tygodni
później te umiejętności przydadzą
się w realnej sytuacji

Foto: Dawid Ciepliński

Członkowie Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej stanęli przed
wyborem metody rozliczenia kosztów
centralnego ogrzewania. Do końca maja
muszą zdecydować, czy chcą systemu
podzielnikowego, czy powierzchniowego

System podzielnikowy
czy powierzchniowy
- obydwie metody mają
wady, więc wybór jest
podwójnie trudny

KNURÓW. DWOJE GIMNAZJALISTÓW POMOGŁO OFIERZE WYPADKU

Nauka nie poszła w las

Laura Zbierańska i Marcin Kleibert nie przypuszczali, że
w drodze ze szkoły czeka ich jeszcze jeden egzamin. Zdali go,
kiedy bez wahania pomogli 17-letniej ofierze wypadku
Obowiązująca podzielnikowa
metoda podziału kosztów ciepła
wzbudza wśród lokatorów wiele
kontrowersji. Jedni, przesadnie
oszczędzający, otrzymują co roku
spore zwroty. Drudzy, ogrzewający
mieszkania w granicach rozsądku,
muszą liczyć się z niemałymi, bo
nawet kilkutysięcznymi dopłatami.
I choć w spółdzielni tych ostatnich
jest zaledwie 0,5 proc., to zarząd
dostrzegł w końcu ich problem.
Podczas spotkań z oburzonymi
prezes LWSM, Eugeniusz Jurczyga,
informował o możliwości zmiany
metody pod ziel ni kowej na powierzchniową, zmianie regulaminu
metody podzielnikowej w postaci
zwiększenia proporcji części rozliczanej z powierzchni. Proponował
też odłączenie się od dostawcy ciepła
i budowę własnej mini-kotłowni.
Konsekwencją tych działań jest
ankieta, dzięki której zarząd pozna
preferencje lokatorów i podejmie
konkretne decyzje.
- Skoro mam wybrać, chciałam się dowiedzieć, ile będę płacić
za ogrzewanie przy metodzie powierzchniowej - mówi pani Barbara
z osiedla Wojska Polskiego II. - Nikt
w spółdzielni nie potrafił mi odpowiedzieć na to pytanie, więc jaki jest
sens tej ankiety? Mamy wybierać w
ciemno?
Wątpliwości mają też inni lokatorzy. Obawiają się, czy w ślad za

wyborem metody powierzchniowej
nie będą musieli zaciągać kredytów
na spłatę wysokich rachunków za
ogrzewanie.
W marcu prezes Jurczyga deklarował na łamach Przeglądu, że
po sezonie grzewczym przedstawi
zainteresowanym mieszkańcom rozliczenie kosztów sezonu 2013/2014
sposobem powierzchniowym. Obiecywał również symulację kosztów
ciepła dla tych, którzy zdecydowaliby
się na własną kotłownię.
Dziś twierdzi, że takie szacunki
nie będą miarodajne. Wszystko przez
łagodną zimę.
Proponuje jednak, by lokatorzy
sami sięgnęli do rozliczeń poprzednich sezonów. Tam znajdą wszystkie
dane, które pozwolą im obliczyć
koszt ogrzania 1 m².
- Jeśli większość lokatorów w bloku opowie się za metodą podzielnikową, będzie musiała zdecydować, czy
jest za zwiększeniem udziału kosztów
rozliczanych systemem powierzchniowym - tłumaczy prezes. - To pozwoli
na wyeliminowanie nieuzasadnionych „kominów” dopłat i zwrotów.
On wybrał właśnie ten wariant.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Spółdzielnia zdecydowała się na
podzielnikową metodę rozliczania
kosztów na wniosek mieszkańców.
Pierwsze budynki rozliczono w ten
sposób w sezonie 1994/95. LWSM
opomiarowała całość zasobów
w 1998 roku.

KNURÓW

Demolka domku
30-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu rybnickiego, zdemolował domek holenderski przy
ul. Jęczmiennej, własność jednej z
knurowianek.
Knurowska policja otrzymała
zgłoszenie 8 maja o godz. 21.18.
Mężczyzna niedługo cieszył się
wolnością. Szybko wpadł w ręce
funkcjonariuszy. Straty powstałe

w w yniku zniszczenia mienia
oszacowano na ok. 1 tys. złotych.
Nie są znane przyczyny demolki.
− To był zwyczajny chuligan −
nie ma wątpliwości Marek Słomski,
rzecznik Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach. − 30-latkowi grozi do
roku pozbawienia wolności.
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Znają się od przedszkola. Mieszkają niedaleko siebie. Mimo że chodzą do różnych szkół (Laura do
Miejskiego Gimnazjum nr 1, Marcin
do MG-3), to w czasie Rejonowych
Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK
nie rywalizowali ze sobą. Obie ich
drużyny stanęły wówczas na podium.
- Jak ogłaszali wyniki, sędzia
główny powiedział, że normalny
przechodzień musi zareagować, gdy
widzi wypadek, ale my mamy podwójny obowiązek, żeby pomóc. Nie
mamy wyjścia - wspomina Marcin
Kleibert. - Spełniły się jego słowa...
Tydzień temu, we wtorek, Laura
i Marcin wracali ze szkoły autobusem. Wysiedli na granicy Knurowa
i Gierałtowic. Przed nimi szły dwie
dziewczyny. Autobus jeszcze stał, a
za nim ciąg samochodów. Dziewczyny wyszły zza auta, by nieprzepisowo
przejść na drugą stronę ulicy. Pierwsza zatrzymała się przed pasem dzielącym jezdnię, druga ruszyła przed
siebie. Wtedy ford focus, jadący w
kierunku Knurowa, potrącił pieszą.
- Sprawdziliśmy nasze bezpieczeństwo - wspomina Laura. - Podbiegłam do poszkodowanej, by zobaczyć, czy wszystko z nią w porządku.
Dziewczyna była przytomna, nie wiedziała co się dzieje, gdzie się znajduje.
Trzymałam ją za głowę. Pan, który ją
potrącił, wysiadł z samochodu i próbował z nią rozmawiać. Staraliśmy
się zapewnić jej komfort psychiczny.
Poszkodowana była w szoku. Co
chwilę pytała, co zrobiła, na jakiej
jest ulicy.
- Żeby utrzymywała z nami kontakt, rozmawialiśmy z nią o głupotach, czy ma chłopaka, gdzie się uczy.
W tym czasie Marcin zadzwonił
pod numer 112. Powiedział dyspozytorce co się stało i w jakim stanie jest
poszkodowana.
17-latka miała rozległą ranę na
głowie. Zanim przyjechała karetka,
jeden z kierowców zatrzymał się i
zrobił dziewczynie okład z gazika.
Ratownicy przyjechali po 10-15
minutach. Założyli 17-latce kołnierz
ortopedyczny i zabrali ją do szpitala.

Dorota Stanek widzi sens
w zajęciach z pierwszej
pomocy. Zachowanie
Marcina pokazuje,
że warto działać

Całej akcji przyglądała się grupa
dorosłych gapiów. Kobiety z okolicznych domów podchodziły do
gimnazjalistów i komentowały brak
sygnalizacji świetlnej.
Dziewczyna, która próbowała
z 17-latką przejść przez jezdnię w
niedozwolonym miejscu, poszła do
domu zapłakana. Przerosło ją to, co
się wydarzyło.
Jedną z osób przyglądających się
działaniu gimnazjalistów była pani
Dorota, wracająca akurat z pracy. Nazajutrz zadzwoniła do redakcji, by pochwalić Laurę i Marcina. - Zachowali
zimną krew i nie spanikowali. Jako
jedyni z głównych świadków udzielili
pomocy tej dziewczynie. Dodam, że
byli przy tym bardzo profesjonalni.
Kobieta nie ma wątpliwości, że
zarówno gimnazjalistom, jak i ich
nauczycielom należą się gratulacje.
- Żałuję tylko, że służby ratunkowe nie
pokusiły się o zwykłe „dziękuję”.
Laurę peszy, kiedy ludzie nazywają ją bohaterką.
- W zasadzie nic wielkiego nie
zrobiłam - dodaje. Wie jednak, że nie
każdy zachowałby się jak ona.
Nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa, Iwona Polok, pogratulowała uczennicy, ale też zwróciła
uwagę na brak rękawiczek przy
udzielaniu pomocy.

Ma dobrą rękę do podopiecznych. Kilka lat temu była świadkiem,
jak jeden z absolwentów gimnazjum,
jako jedyny, próbował pomóc pijanemu mężczyźnie z urazem głowy.
Dorośli tylko stali i przyglądali się.
Marcin przekonuje, że w każdej
takiej sytuacji warto działać. - Raczej
nie zaszkodzimy, a możemy tylko
pomóc. Nawet jak zadzwonimy na
pogotowie, dyspozytor powie, co robić.
Nie trzeba się bać ani stać bezczynnie.
Jego nauczycielka, Dorota Stanek, widzi sens w zajęciach z pierwszej pomocy.
- Ostatnie zdarzenie to dowód na
to, że uczniowie są chłonni wiedzy
i nie mają oporów, by wyćwiczone
zachowania stosować później w realnych sytuacjach.
Rok temu szkoliła grono pedagogiczne MG-3. Dzień po kursie
jedna z nauczycielek była świadkiem
zatrzymania krążenia. Bez zastanowienia udzieliła pomocy. Przyznała
później, że nie odważyłaby się, gdyby
nie kurs.
Laura i Marcin są z siebie zadowoleni. Wiążą swoją przyszłość z
medycyną. Laura myśli o medycynie
sądowej lub stomatologii. Marcin
robi wszystko, by zostać lekarzem.
Paweł Gradek
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Zakład na każdą kieszeń?
KNURÓW. ZOL CZEKA NA PACJENTÓW

Zakład opiekuńczo-leczniczy przy ul. Dworcowej otwiera podwoje dla 50 chorych.
Jest nowoczesny i wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Niestety, miesięczny pobyt
w placówce na razie nie należy do najtańszych
W środę odbyło się uroczyste
otwarcie placówki. Goście, a wśród
nich m.in. była minister edukacji
na rodowej K r yst y na Szu mi las,
poseł na Sejm Grzegorz Sztolcman,
prezes zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego Józef
Kapłanek, starosta gliwicki Michał
Nieszporek, samorządowcy z ościennych gmin, przedstawiciele służby
zdrowia, Policji i Straży Pożarnej,
zwiedzili sale z nowoczesnymi
łóżkami i pomieszczenia do rehabilitacji pacjentów.
Na parterze i piętrze sale i ko-

rytarze pomalowano na stonowane
i miłe dla oka kolory. Do łazienek
z natryskami bez problemu można
wjechać wózko-wanną.
Spor y m udogodnieniem d la
pacjentów i personelu są podnośniki oraz dwie windy (osobowa i
towarowa).
Prezes zarządu ZOL w Knurowie
sp. z o.o., Michał Ekkert, podkreślił
rolę rehabilitacji w leczeniu chorych.
Zakład oferuje im cały wachlarz
ćwiczeń, począwszy od ogólnousprawniających, rozluźniających
czy masażu leczniczego, skończyw-

Prezes spółki ZOL w Knurowie, Michał Ekkert
(z prawej), opowiadał zaproszonym gościom
o ofercie zakładu opiekuńczo-leczniczego

Nowoczesne łóżka, stonowane kolory ścian i fachowa opieka
- jednym słowem wszystko, czego potrzeba pacjentom po udarach
mózgu czy ciężkich wypadkach

szy na treningach na ergometrze
rowerowym.
Do dyspozycji pacjentów jest sala
terapii zajęciowej, gdzie będą mogli
tworzyć prace plastyczne, trenując
przy okazji zdolności manualne.
Projektanci pomyśleli też o sali
pobytu dziennego, gdzie chorzy będą
mogli spotykać się z rodzinami.
ZOL czeka na osoby, które ze
względu na stan zdrowia nie mogą

PŁAWNIOWICE, KNURÓW

Manewry na poligonie
Już po raz drugi w tym roku szkolnym uczniowie klas
mundurowych z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
w Knurowie uczestniczyli w manewrach wojskowych
nad jeziorem w Pławniowicach
orientacja w terenie bez mapy - to
była dla nich codzienność.
- Celem tych manewrów było
prz ede wszystkim z apoznanie
uczniów z żołnierskim rzemiosłem, poprzez traktowanie ich jak
świeżo wcielonych żołnierzy służby
zasadniczej – wyjaśnia Katarzyna
Szwarczyńska, nauczycielka w ZSZ
nr 2. – Poza tym podczas szkolenia

obowiązywały takie same regulaminy, jak w siłach zbrojnych RP,
które wpajają dyscyplinę i zasady
żołnierskiego zachowania.
To na pewno nie ostatnie takie
przedsięwzięcie zorganizowane
przez ZSZ nr 2. – W przyszłym
roku planujemy kolejne – dodaje
Szwarczyńska.

by podpisać kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Jeśli się to
uda, wtedy (najwcześniej od 1 lipca)
pobyt w placówce będzie całkowicie
refundowany.
Budowa zakładu opiekuńczo-leczniczego trwała z przerwami 4
lata. W międzyczasie zbankrutował
wykonawca prac. Inwestor, czyli
Szpital w Knurowie sp. z o.o., do dziś
walczy w sądzie o spore odszkodowanie.
ZOL udało się dokończyć dzięki
współpracy szpitala z Orzesko-Knurowskim Bankiem Spółdzielczym.
Powstała spółka zależna, do której
szpital wniósł aportem tytuł własności do lokalu przy ul. Dworcowej,
część nowego wyposażenia i przeprowadzone wcześniej remonty (w sumie
1,1 mln zł). Bank dołożył do kapitału
zakładowego spółki 2,5 mln zł.
W przyszłości wszystkie udziały
spółki przejdą na własność szpitala.

Tekst i foto: Paweł Gradek

reklama

DC

Foto: Archiwum ZSZ nr 2

Manewry odbyły się w ubiegłym
tygodniu, od 6 do 9 maja. Nie było
łatwo, a uczniowie od pierwszego do
ostatniego dnia mieli do czynienia z
prawdziwą żołnierską musztrą.
Wczesne wstawanie, poranne
ćwiczenia, szereg szkoleń, m.in.
udzielanie pomocy przedmedycznej, posługiwanie się bronią, poruszanie się na polu walki czy

samodzielnie funkcjonować, np.
pacjentów po udarach mózgu czy
ciężkich wypadkach. Przygotowany
jest też na przyjęcie chorych wentylowanych mechanicznie respiratorem.
Zainteresowani mogą liczyć na
całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. Ofertę placówki uzupełnią
rehabilitanci, logopeda, psycholog
i pedagog. W sumie 30-osobowy
zespół stworzony od podstaw. Ze
szpitala do zakładu przeszły tylko
2 osoby (Marian Gabryś i Barbara
Orzechowska), którym powierzono
kierowanie placówką.
Pierwsi pacjenci muszą się liczyć
z niemałym kosztem pobytu w zakładzie. Dobę wyceniono na 120 zł, co
daje 3600 zł miesięcznie. Prezes Ekkert zapewnia jednak, że w ramach
tej kwoty chorzy będą mieć zapewnioną opiekę medyczną, rehabilitację
i pampersy. Już teraz na przyjęcie do
zakładu czeka 22 pacjentów.
Michał Ekkert czyni starania,

Przez 5 dni nastolatki na własnej skórze przekonywały się jak smakuje żołnierska służba
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Z KART HISTORII LO W KNUROWIE

Nastolatki mówiły o pokoju,
dorośli toczyli wojny

Czas biegnie nieubłaganie. Zacierają się ciekawe epizody z coraz odleglejszych lat.
W historii knurowskiego Liceum Ogólnokształcącego wart przypomnienia wydaje się udział
maturzystów w Międzynarodowym Roku Pokoju. Mowa o roku 1986...
W 1986 roku słowo „pokój” wręcz
wałkowano przez wszystkie przypadki w ówczesnych szkołach – podstawówkach, zawodówkach, liceach,
placówkach policealnych i pomaturalnych. Oczywiście w środkach
masowego przekazu pojawiało się
raz po raz.

POKÓJ NA LEKCJACH

Nie bez powodu – pretekstem był
Międzynarodowy Rok Pokoju ogłoszony przez Organizację Narodów
Zjednoczonych. W tym chlubnym
z założenia przedsięwzięciu udział
zaznaczyło też knurowskie Liceum
Ogólnokształcące.
Tematyka pokojowa podkreślona
została w realizacji treści dydaktyczno-wychowawczych na lekcjach:
- języka polskiego – poprzez
kształtowanie zasad humanizmu

i internacjonalizmu, ukazywanie
postępow ych dążeń społecznych
różnych narodów w określonych
epokach literackich, wskazanie młodzieży poznawczych, moralnych i
wychowawczych wartości zawartych
w literaturze, takich jak: miłość, ojczyzna, wolność człowieka;
- historii - poprzez ukazywanie
uczniom prawidłowego procesu dziejowego oraz pokojowych inicjatyw
w dziejach historii Polski i historii
powszechnej, zapoznanie z dążeniami do wyzwolenia narodowego i
społecznego;
- propedeutyki nauki o społeczeństwie – poprzez kształtowanie
umiejętności myślenia kategoriami
interesu państwa i narodu; budowanie przekonania, że spełnienie
obywatelskich obowiązków służy
pokojowemu rozwojowi kraju;

- języków obcych – poprzez
opanowanie języków obcych, będących podstawowym warunkiem
rozwijania kontaktów międzynarodowych, współpracy oraz wymiany
kulturalnej, naukowo-technicznej i
gospodarczej;
- geografii: kształtowanie świadomości, że wyniki pracy, osiągnięcia nauki oraz dokonujący się postęp
techniczny określają rolę i miejsce
narodów we współczesnym świecie,
ukazywanie potrzeby udzielania poparcia i pomocy biednym państwom,
kształtowanie świadomości wśród
młodzieży licealnej, że geograficzny
podział pracy przynosi korzyści.
Ważnym ogniwem w popularyzowaniu pokoju wśród młodzieży
„ogólniaka” knurowskiego było:
- uczestnictwo uczniów w XI
Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świe-

Dwóch najaktywniejszych uczniów LO, którzy popularyzowali tematykę pokojową (sesja popularnonaukowa, konkurs), otrzymało wraz z wychowawcą zaproszenie na wyżej wymienioną uroczystość
– 17 października

KNURÓW. BAD REQUEST Z SZANSĄ NA UDZIAŁ W PRESTIŻOWYM FESTIWALU

Głosujmy na naszych!

/g/
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cie Współczesnym „Młodzież - Postęp - Pokój” na szczeblu szkoły i
regionu;
- zorganizowanie seminarium
klasowego (klasa o profilu humanistycznym) na temat: „Polskie inicjatywy na rzecz umacniania zasad
pokojowych”.
- problematyka pokojowa realizowana była też na lekcjach do
dyspozycji wychowawcy klasowego.
W zakres ten wchodziło również
wypełnienie programu szkolnego
chóru „Schola Cantorum” treściami
muzycznymi opiewającymi postęp,
przyjaźń i pokojową współpracę
między różnymi krajami poprzez
udział w Przeglądzie Zespołów Artystycznych.

WOJNA? LEPIEJ NIE

Zespół Bad Request z kuźni Hard Rock Krzysztofa Skowrońskiego
walczy o udział w Seven Festivalu w Węgorzewie. Aby mógł zagrać na
jednej z najbardziej prestiżowych imprez w kraju, potrzebne jest
SMS-owe wsparcie
Formacja Bad Request jak burza przeszła pierwszy etap konkursu Grand Prix
Seven Festiwalu. Trafiła do najlepszej
piętnastki, zostawiając w tyle ponad 130
zespołów z Polski i zagranicy.
- Ostatnim krokiem przed finałem w
Węgorzewie jest głosowanie sms, które bez
pomocy mieszkańców regionu może być
ciężkie do przejścia - tłumaczy gitarzysta
Michał Pindur. - Chcemy pokazać całej
Polsce, jak gra się u nas, ale nie uda się to
bez waszej pomocy.
Wystarczy wysłać sms o treści BAD
REQUEST na numer 71335 (1 zł + VAT).
Głosować można do 23 maja.
Zachęcamy!

Gołąbek stał
się symbolem
pokoju za
sprawą Pabla
Picasso,
który użył
(narysował)
go na
odbywającym
się Światowym
Kongresie
Intelektualistów
w Obronie
Pokoju we
Wrocławiu
(1948 rok)

Bad Request w akcji...

„Trwały pokój zależy od wyrzeczenia się siły w stosunkach międzynarodowych i pokojowego rozstrzygania
wszelkich konfliktów, od budowy zaufania i odprężenia, do rozbrajania.
Usunięcie groźby wojny jest najpilniejszym zadaniem naszych czasów
[...]. Zagrożeniem dla pokoju jest
również pogłębienie się niesprawiedliwości w stosunkach ekonomicznych.
Wojny rodzą się w sercach i umysłach
ludzi. Budowanie pokoju zaczyna się
od wychowania w duchu pokoju, od
przygotowania społeczeństw do życia
w pokoju” - czytamy w „Posłaniu o
pokój i bezpieczną przyszłość narodów” w 1986 roku.
Knurowskie LO 28 lat temu, w
ramach historii i nauki o społeczeństwie, włączyło się w badania socjologiczne, prowadzone w Instytucie
Badań Problemów Młodzieży. Objęto
nimi prawie 800 maturzystów śred-

nich szkół licealnych.
Zdecydowana większość ankietowanych uważała wojnę za naruszenie podstawowych praw współżycia
międzynarodowego i zasad wolności
osobistej. Połowa badanych uznawała
racje wojen o charakterze obronnym,
narodowo-wyzwoleńczym. 30 proc.
ankietowanych zdecydowanie odrzuciło jakiekolwiek usprawiedliwienia
dla podjęcia bądź przystąpienia do
działań wojennych.
Badania socjologiczne ukazały, że
knurowscy maturzyści w 1986 roku
dostrzegli różnorodne formy zagrożeń dla europejskiego i światowego
pokoju. Wynikało to może z faktu,
że pięć lat wcześniej wprowadzony
został stan wojenny, a do zmian w
zakresie wprowadzenia transformacji
ustrojowej w Polsce (1989 rok) trzeba
było jeszcze „czekać” trzy lata (o czym
nikt wówczas nie mógł mieć pojęcia).
Stąd w wypowiedziach młodzieży
tyle pesymizmu, niepokoju i obaw o
przyszłe losy świata, stąd ucieczka w
mistycyzm, w poszukiwanie absolutnych gwarantów pokoju.
Rzeczywista walka o pokój rozstrzygać się musi równolegle na
płaszczyźnie międzynarodowej i
jednostkowej, w sferze ludzkich
postaw i systemów wartości. Pokój
z jednej strony jest kategorią polityczną, stanem rzeczy odnoszącym
się do realnych stosunków między
społeczeństwami i państwami, a z
drugiej strony jest kategorią aksjologiczną, wartością jednostkową. Stąd
tak wielkiego znaczenia nabiera w
edukacji młodych pokoleń wychowania dla pokoju niezależnie czy to rok
1986 czy 2014...
Maria Grzelewska
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GLIWICE. ŚWIĘTO STRAŻY POŻARNEJ

Awanse za dobrą służbę
Foto: Dawid Ciepliński

W uroczystościach wzięli udział
strażacy z całego powiatu

– W 2013 roku
strażacy z powiatu
interweniowali
prawie
3 tysiące razy
– poinformował
zebranych st. bryg.
Janusz Przybylski,
komendant
Miejskiej
Państwowej Straży
Pożarnej
w Gliwicach,
podczas obchodów
Dnia Strażaka

Foto: Dawid Ciepliński

SZCZYGŁOWICE. TANECZNY MARATON W DOMU KULTURY

Strażackie święto wypada 4 maja.
Strażacy z powiatu uczcili je w ubiegły piątek w Jednostce RatowniczoGaśniczej w Łabędach.

Zumba
budzi moc

40 pań i jeden męski „rodzynek”
znakomicie bawiło się podczas
sobotniego maratonu

Za ofiarną służbę komendantowi
PSP w Gliwicach Januszowi
Przybylskiemu dziękuje
sekretarz miasta Piotr Dudło

Uroczystość okazała się doskonałą okazją do wręczenia awansów
i odznaczeń. Wśród wyróżnionych
znaleźli też mundurowi z Knurowa.
Z awansu satysfakcję mieli Paweł
Myślin (na stopień aspiranta sztabowego), Wojciech Dudziński, Ireneusz
Jabłoński, Wojciech Pająk (na stopień
młodszego ogniomistrza), Dawid
Klimas, Marian Marcinkiewicz,
Sławomir Mazur, Patryk Mika (na
stopień starszego sekcyjnego) oraz
Damian Dobras i Mariusz Stankiewicz (na stopień starszego strażaka).
Na piątkowej uroczystości nie za-

brakło samorządowców z pobliskich
miast i gmin, a także przedstawicieli
pozostałych służb mundurowych.
Knurów reprezentował sekretarz
miasta Piotr Dudło.
St. bryg. Janusz Przybylski pogratulował wyróżnionym, podsumował
2013 rok i przedstawił tegoroczne
zamierzenia. Podkreślił również
rolę samorządu lokalnego w pomocy służbom mundurowym, przede
wszystkim przy zakupie sprzętu
służącego strażakom.
DC

Tancerz i tancerki dali z siebie
wszystko. Przez bite trzy godziny
nie zeszli z parkietu, energicznie
ćwicząc w rytm muzyki wygrywanej pod wprawnym okiem trzech
instruktorek: Michaliny Kobzy,
Moniki Rzepy i Patrycji Moskały.
Prowadzące cieszą się z zainteresowania imprezą.
- Jak na pierwszy raz było nas
sporo – mówi Michalina Kobza.
– Jeśli dalej tak będzie, to warto
spotykać się częściej.
Niekoniecznie w yłącznie w
Domu Kultury. Jeśli pogoda dopisze, instruktorki zamierzają

zaprosić na zumbę w plenerze.
Najprawdopodobniej na przełomie
maja i czerwca.
Choć do zumby ciągną głównie
panie, instruktorki zachęcają do
zabawy również panów.
– Chyba jeszcze się nieco krępują, choć są tacy, którzy dopytują o
możliwość uczestnictwa w zajęciach
– dodaje pani Michalina. – Myślę,
że za kilka lat zumba w Polsce
będzie już na tyle popularna, że
przyciągnie wszystkich bez względu
na płeć i wiek.
DC

KOMUNIKACJA

Autostrada bez bramek?
W kwietniu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało
o planach likwidacji bramek na autostradach i zamiarze
wprowadzenia elektronicznego poboru opłat. Tymczasem dwa
miesiące wcześniej wybrano wykonawcę... rozbudowy bramek
pomiędzy Gliwicami i Wrocławiem
Firmę wyłoniła w przetargu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad. Po ogłoszeniu planów
ministerstwa GDDKiA zmieniła
zdanie. Kilka dni temu ogłosiła,
że rezygnuje z rozbudowy systemu
bramek.
- Jego realizacja w przewidzianej
w kontrakcie formie, w związku z nowymi założeniami prowadziłaby do
niecelowego wydatkowania środków
publicznych – tłumaczy GDDKiA.
Kierowcy gremialnie psioczą
na bramki. Zwłaszcza ci, którzy do8

świadczyli mordęgi, jaką jest zjazd z
A4 na bramkach w Żernicy.
- Co z tego, ż e z Krakowa
przemknę w 40 minut, skoro na
bramkach stoję drugie tyle – psioczy
na przedbramkowe zatory jeden z
nich. – A czasem i trzy razy tyle, bo
w Brzęczkowicach też trzeba swoje
odstać.
Niemało jest pechowców, którzy
z Grodu Kraka do Knurowa jechali
prawie 2,5 godziny.
- Pół godziny stałem na wjeździe
na płatny odcinek w Balicach, w nie-

spełna 30 minut dotarłem do bramek
wyjazdowych w Brzęczkowicach,
tam znowu pół godziny stania, dalej
20 minut jazdy do Gliwic i kolejnych
30 minut na bramkach w Żernicy
– wylicza zmotoryzowany, który
miał niefart wracać z Krakowa w
piątkowe popołudnie. – Wyszło jakieś 45 km/h. Po autostradzie! Koń
by się uśmiał...
- Bramki to przeżytek – mówi
pan Zbigniew z Knurowa. – Winiety
by wprowadzili, to i korków by nie
było. Czesi dawno poszli po rozum

Kierowcy nagminnie psioczą na bramki: - To wręcz
zawalidrogi, najlepiej gdyby ich na autostradach nie
było...

do głowy. Jak jeżdżę do Chorwacji, to
tylko tam i w Polsce stoję. Przez Czechy, Austrię i Słowenię przemykam
nie spuszczając stopy z gazu.
Za zerwanie umowy GDDKiA
zapłaci 8 mln zł kary. To 1/10 kwoty,
którą miała wyłożyć na rozbudowę
systemu.
Nie wiadomo, kiedy został-

by wdrożony elektroniczny pobór
opłat. Objąłby autostrady administrowane przez państwo. Odcinkiem
między Katowicami i Krakowem zarządza prywatna firma – Stalexport.
Tam bramki znikną nieprędko.
Korki pewnie też...
Tekst i foto:
Bogusław Wilk
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SYLWETKI. TOMASZ LACH, BLOGER I FAN ORYGINALNEJ KUCHNI...

Kocham dobre jedzenie
Szuka przyjemności w zapachu świeżo upieczonego
chleba czy w smaku wołowiny po burgundzku.
Uwielbia podrzucać warzywa na patelni, doprawiać
i mieszać. Każdym kęsem celebruje życie.
– Bo jedzenie to radość – podkreśla. Tomasz Lach
od 5 lat prowadzi blog kulinarny. Jego stronę w ciągu
miesiąca odwiedza ponad 200 tys. osób ze 112 krajów
Knurowianin nie pamięta, kiedy
pokochał gotowanie. Do pierwszej
kulinarnej próby zmusiła go twarda
rzeczywistość. Miał może z 15 lat.
Wakacje, rodzice w pracy, a trzeba
coś zjeść. Nastoletni Tomasz stanął
przed trudnym wyborem: chleb z
masłem, odgrzewane pierogi albo…
gotowanie. Z maminych pism wyszperał przepisy i próbował.
– Tak sobie kombinowałem. Na
zasadzie prób i błędów, ale wszystkich garnków nie udało mi się spalić
– śmieje się. – Kiedy byłem mały
nie znosiłem obierania ziemniaków
i zmywania. Dobrze, że teraz mam
zmywarkę.
W kuchni Tomasz jest improwizatorem czystej krwi. Tworzy dania
na własny sposób, jakby był artystą,
a przyprawy farbami używanymi w
zależności od nastroju. Gotowanie
ma smak wolności, przepisy tylko
ograniczają fantazję. Knurowianin
ceni styl Roberta Makłowicza, który
jako jeden z pierwszych kucharzy
w Polsce opuścił sterylną kuchnię i
gotował wśród ludzi i dla ludzi, wybornie się przy tym bawiąc.
– To mój idol z dzieciństwa.
Uwielbiam jego podejście do gotowania. To, że oblizywał palce na wizji i
zanim wlał wino do potrawy najpierw
pociągał z gwinta i jeszcze zamlaskał!
– opowiada bloger.
Tomasz gotuje od prawie 15 lat.
Dalej ma problem z ładem w kuchni,
ale z pomocą przychodzi mu wtedy
druga połówka.
– Bardzo dobrze się z żoną uzu-

pełniamy. Ona dba o porządek, ja o
bałagan – śmieje się knurowianin.
– Ona za to lubi dobrze zjeść, a ja
lubię gotować.
Blog powstał 5 lat temu. Tomasz
połączył swoje trzy pasje: gotowanie,
fotografię i internet.
– Zawsze miałem głowę pełną
pomysłów. Wolę tworzyć niż odtwarzać, tracić czas na telewizję czy gry
– podkreśla.
Zrobił to dla siebie. Chciał stworzyć własne miejsce w blogosferze.
Wtedy nie przypuszczał, że tak to
się potoczy. Pierwszy zamieszczony
przepis był na zupę. Nie zdążył zrobić zdjęcia. Kolejne wpisy były coraz
bardziej profesjonalne i okraszane
pięknymi fotografiami.
Bliskich nie dziwi pasja knurowianina, ale zdarzało się, że ktoś z
niedowierzaniem słuchał o gotującym mężczyźnie.
– Koleżanki mojej mamy nie
wierzyły, że potrafię gotować, a potem jak zajrzały na bloga, myślały,
że skądś pościągałem te przepisy i
zdjęcia – śmieje się Tomasz.
Szablon bloga ma kolor żółty, bo
barwa ta kojarzy się knurowianinowi
ze słoneczną kuchnią śródziemnomorską.
– Z chatką we Włoszech czy Grecji, gdzie jakaś babcia stoi i gotuje cały
dzień, by potem zaprosić wszystkich
bliskich do stołu i błogo celebrować
życie – rozmarza się bloger.
Zanim przepis trafi na bloga,
najpierw przechodzi przez kuchnię
Tomasza.

– Wszystko sam sprawdzam,
często wielokrotnie, bo czuję się odpowiedzialny za to, co zamieszczam
– mówi.
Odkąd Tomasz jest szczęśliwym
ojcem, dba, aby dziecko nie tylko
zdrowo, ale i smacznie jadło. Choć
przyznaje, że córeczka nie zawsze
docenia jego kulinarne umiejętności.
– To wielka plama na wizerunku
blogera kulinarnego, kiedy po pierwszym kęsie mój pomysł na pyszny
obiad ląduje na śliniaczku – mówi
rozbawiony Tomasz.
Pomysły z bloga knurowianina
czerpią ludzie z całego świata, nawet z tak egzotycznych miejsc jak
Brazylia czy Republika Południowej
Afryki. Tomasz nie udaje wielkiego
kucharza, autentycznie uwielbia to,
co robi. Nie interesuje go udział w
programach telewizyjnych ani sława.
Choć miło usłyszeć, że ktoś zrobił
np. mięso na grilla według jego pomysłu. Knurowianin ceni wolność,
a celebryci zawsze uzależnieni są od
sponsorów. Do blogowania wystarczy laptop i dostęp do internetu.
– Mogę zabierać biuro ze sobą.
Pisać np. w pensjonacie w Szczyrku, siedząc na werandzie i patrząc
jak słońce zachodzi nad Skrzycznem.
Tomasz współpracuje z kilkoma
firmami, ale warunkiem umowy
jest szczerość. – Zawsze zastrzegam
sobie, że piszę szczerze i jeśli zauważę
jakieś wady, nie omieszkam o nich
wspomnieć – podkreśla.

KNURÓW. I WIECZÓR Z OPERĄ I OPERETKĄ

Miłość najlepiej wyśpiewać w duecie
Sukcesem zakończył się pierwszy z cyklu koncertów „Wieczór z operą
i operetką”. – Mam nadzieję, że w tym składzie będziemy się spotykać
znacznie częściej – nie krył zadowolenia tenor Adam Sobierajski,
pomysłodawca imprezy
Opera i operetka nie są zbyt popularnymi gatunkami muzycznymi.
Taka jest przynajmniej pierwsza
myśl większości osób. Dlatego organizatorzy koncertu mogli czuć
lekki niepokój o frekwencję. Niepotrzebnie.
Widownia w Kinie Scenie Kulturze była wypełniona niemal po
brzegi. To dobitny dowód, że opera
i muzyka klasyczna mają się znakomicie.
Pierwszymi gośćmi knurowianina, który w niedzielę świętował
10-lecie swojej pracy artystycznej,
byli Iwona Socha i Dariusz Stachura.
Oboje należą do grona naj-

lepszych polskich solistów. Socha
na co dzień związana jest z Operą
Krakowską. To laureatka wielu
międzynarodow ych konkursów
wokalnych. Stachura jest solistą
Opery Narodowej w Warszawie i
Teatru Wielkiego w Łodzi. To o nim
Luciano Pavarotti powiedział” „Il
grande tenore Pollaco”.
Podczas niedzielnego koncertu
soliści wraz z jego gospodarzem
zaśpiewali najpiękniejsze arie i duety miłosne, okraszając je pieśniami neapolitańskimi, latynoskimi i
kiepurowskimi. Śpiewakom akompaniował pianista Adam Mazoń.
Publiczność doceniła talent i
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- Gotuję, świetnie się przy tym bawiąc - zapewnia Tomasz Lach

Knurowian poza blogiem prowadzi zwyczajne życie: pracuje jako
przedsiębiorca, opiekuje się córką,
wieczorami biega dla przyjemności
bocznymi ulicami Knurowa.
Dzięki blogowi Tomasz spełnia
swoje marzenia i poznaje podobnych
mu zapaleńców. Niedawno, w czasie
konferencji dla blogerów w Gdańsku,
udało mu się przybić piątkę i porozmawiać z Jurkiem Owsiakiem, napić
się wina z Robertem Makłowiczem
we Wrocławiu na festiwalu kulinar-

nym. Stronę knurowianina doceniają
ludzie w Polsce i na świecie.
Na pytanie jak z sukcesem rozwijać własne hobby, autor bloga odpowiada, że „wystarczy robić to, co
się naprawdę lubi. A jeżeli dodamy
do tego sporo cierpliwości i systematyczność, to świat stoi przed nami
otworem.”

umiejętności artystów. Nagrodziła
ich gromkimi brawami.
– Wierzę, że w tym składzie będziemy się spotykać częściej – nie krył
zadowolenia Adam Sobierajski. – W
Polsce mamy fantastycznych wykonawców, którzy koncertują na całym

świecie i w ramach tych wieczorów
z operą i operetką chciałbym zapraszać tutaj, do Knurowa, najlepszych
solistów.

Justyna Bajko

Przepisy Tomasza Lacha na stronie
www.zajadam.pl

Tekst i foto:
Dawid Ciepliński

Gwiazdy na scenie: Adam Sobierajski, Iwona Socha,
Dariusz Stachura i Adam Mazoń
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rozrywka nr 20

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE
Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński, Paweł Gradek

Julianna Fil z Wilczy

Kasia Brzęcka z Czerwionki

ur. 5.05.2014 r., 3350 g, 52 cm

ur. 5.05.2014 r., 3440 g, 52 cm

Michał Mencel ze Stanowic

ur. 5.05.2014 r., 3610 g, 56 cm

Zuzanna Pałczyńska z Czerwionki-Leszczyn

Maja Popczyńska z Wilczy

ur. 5.05.2014 r., 3390 g, 54 cm

Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do
redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10
dni od ukazania się numeru (decyduje data stempla pocztowego). Wśród
autorów praw id łow ych odpow iedzi

rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr.18/2014 brzmiało: „KUŚNIERZ”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje MATYLDA SUMIEŃ. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Maksymilian Kuśmierek z Pilchowic
ur. 6.05.2014 r., 2880 g, 51 cm

ur. 5.05.2104 r., 2950 g, 52 cm

Ksawery Jankowski z Knurowa
ur. 6.05.2014 r., 4220 g, 55 cm

Agata Leszczyńska z Knurowa
ur. 7.05.2014 r., 4310 g, 57 cm

16-18.05. 2014 r.
PIĄTEK-NIEDZIELA
15.05.2014 r.
CZWARTEK
Amazonia. Przygody małpki Sai
− godz. 16.30

20

Transcendencja
−godz. 18.00
Transcendencja
− godz. 20.15

Sąsiedzi
− godz. 16.15 20.15
Transcendencja
− godz.18.00
19.05.2014 r.
PONIEDZIAŁEK
Koncert charytatywny dla
JAGODY KURCZOK
− godz. 18.00

Michał Waliczek z Kozłowa

Piotr Rogalski z Gliwic

ur. 8.05.2014 r., 3000 g, 51 cm

ur. 9.05.2014 r., 2930 g, 49 cm

Mikołaj Czapla z Orzesza

Szymon Szumilas z Gierałtowic

20-21.05. 2014 r.
WTOREK− ŚRODA
Sąsiedzi
− godz. 16.15 20.15
Transcendencja
− godz.18.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

10

ur. 10.05.2014 r., 2660 g, 47 cm

ur. 10.05.2014 r., 3790 g, 55 cm
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rozmaitości
KNURÓW

Słodka Francja
wzięta śpiewem!

KNURÓW. MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI

Jeżycjada

Tydzień temu poznaliśmy laureatów
5. Międzyszkolnego Konkursu Literackiego
„Jeżycjada”. Bezkonkurencyjni okazali
się: Wiktoria Rokita z Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 4 oraz drużyny
z „Czwórki” i „Trójki”

Konkurs zorganizowało Miejskie Gimnazjum nr
3 i Centrum Kultury. Z piosenką francuską zmierzyło
się około 30 wykonawców z całego województwa. Od
uczestników jury wymagało nie tylko perfekcji lingwistycznej, ale przede wszystkim kreacji artystycznej.
Podobno piosenka francuska wymaga dojrzałości.
Elegancja z nutką nonszalancji, poetycki tekst i melodyjna warstwa muzyczna − to cechy wyróżniające
muzykę znad Sekwany.
− Po francusku nie da się śpiewać bez emocji − mówiła jedna z uczestniczek konkursu. − Choć najtrudniej
było nauczyć się poprawnej wymowy.
Uczestnicy występowali w czterech kategoriach
wiekowych. W kategorii szkoła podstawowa klasy
IV-VI pierwsze miejsce zajęła Julia Hemmerling z
MSP-7. Znajomość trudnego języka francuskiego w tak
młodym wieku to nie lada wyczyn. Aleksandra Śmieja z
MG-3, występująca przy akompaniamencie gitary, zwyciężyła w kategorii gimnazjum. Knurowianka brawurowo wykonała swoją piosenkę. W najstarszej kategorii
wiekowej − szkoły ponadgimnazjalne − jury przyznało

Julia Lisoń,
zdobywczyni I miejsca
w kategorii szkoły
ponadgimnazjalne

zwycięstwo Julii Lisoń z ZS im. I. J. Paderewskiego. Julia
piosenką „Dans ma Rue” przeniosła słuchaczy w świat
starego Montmartu. Knurowianka raz krzykiem, to znów
szeptem opowiedziała dramatyczną historię dziewczyny,
bez nadziei czekającej na rogu ulicy, aż aniołowie zabiorą
ją tam, gdzie kończą się koszmary.
Utalentowane młode knurowianki wystąpią z francuskim repertuarem 22 maja o godz. 11 w Domu Kultury w
Szczygłowicach w czasie koncertu laureatów.
Tekst i foto: Justyna Bajko

GIERAŁTOWICE

Składy drużyn

Asy pod wodą

„Łowili” ryby, podziwiali koralowce i pełen
tajemnic podwodny świat. Trzecioklasiści
z Chudowa, Gierałtowic, Paniówek i Przyszowic
spotkali się na corocznym konkursie „Asy
z młodszej klasy”
angielskiego. Konkurowali, choć
świetnie się przy tym bawili.
Zdaniem jury wszyscy zasłużyli
na podziw i uznanie, przy czym
„palmę pierwszeństwa” sędziowie
przyznali reprezentacji szkoły w
Chudowie.
AW, bw

MSP-4 i MSP-3, zajmując ex aequo
I miejsce. Warto dodać, że pokonali
drużynę MSP-6 zaledwie jednym
punktem.
W zmaganiach indy widualnych zwyciężyła Wiktoria Rokita
z MSP-4. Kolejne miejsca zajęły:
Maja Namysłowska z MSP-2 i Julia
Żabicka z MSP-4.
Organizatorzy pogratulowali
zwycięzcom i zachęcili wszystkich
uczestników do udziału w kolejnych
konkursach literackich.
oprac. /g/

Uczestnicy
i organizatorzy
„Jeżycjady”

informacja własna

Organizatorki konkursu: Beata Kulasa, Grażyna Lubszczyk, Elżbieta
Michalik, Urszula Szymik-Smolnik,
Anna Winiarska.
Nagrody wręczyły: Dyrektor ZSP
Gierałtowice Urszula Cieślik i Barbara Mansfeld, kierownik Referatu
Edukacji i Zdrowia w Urzędzie
Gminy w Gierałtowicach.

Foto: Anna Winiarska/ZSP Gierałtowice

Międzyszkolne zawody odbyły
się w ubiegłą środę w gierałtowickim
Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
Tym razem uczniowie współzawodniczyli, odkrywając piękno i sekrety
świata pod wodą. Mieli okazję wykazać się wiedzą, spostrzegawczością,
zręcznością i znajomością języka

SP Chudów: Emilia Kampa, Grzegorz Suligowski, Kacper Tomaszewski; opiekun: Joanna Herok.
ZSP Gierałtowice: Jan Hryb, Anna
Idzikowska, Karolina Dyka; opiekunowie: Zdzisława Popiel i Anna
Winiarska.
ZSP Paniówki: Hanna Benson,
Maciej Browarski, Kamil Stypuła;
opiekun: Mariola Lempa.
ZSP Przyszowice: Dominika Mizera, Jakub Nocoń, Natalia Wolny;
opiekun: Joanna Duss.

Uczniowie najpierw indywidualnie, a później drużynowo odpowiadali na pytania dotyczące
znajomości książek Małgorzaty
Musierowicz: „Szósta klepka” i
„Kłamczucha”.
- Emocjom nie było końca, gdyż
wszyscy uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani - ocenili organizatorzy „Jeżycjady”: Emilia Stachurska, MSP-3 i Miejskie Ognisko
Pracy Pozaszkolnej.
Ktoś jednak musiał wygrać.
Najlepsi okazali się uczniowie z

Foto: Arch. organizatorów

I Wojewódzki Konkurs
Piosenki Francuskiej
zdominowały knurowianki.
Julia Hemmerling,
Aleksandra Śmieja i Julia
Lisoń zajęły pierwsze
miejsca w swoich
kategoriach wiekowych

Zdaniem jurorów i opiekunów konkursowiczów wszystkie młode „Asy” zasłużyły
na podziw, nagrody i dyplomy
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 793 181 986

1/14-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27 lub 663 305 076

Sprzedam łóżko rehabilitacyjne. Tel. 32 235
21 12

20/14

Szukam pracy w charakterze ślusarza,
ukończony kurs wózków widłowych, uprawnienia suwnicowego. Tel. 698 418 129
20-35/14

SZUKAM PRACY
Emer ytka – sprzątanie sklepów, firm,
mieszkań. Tel. 781 719 783

DAM PRACĘ

Emerytka szuka pracy mycie okien, sprzątanie. Tel. 793 953 727

Producent stolarki alu MBB w Pilchowicach
zatrudni: montażystów, pracowników na
produkcję. Od 20 do 40 lat. Dok: CV, kopie
świadectw pracy. Tel. 32 235 69 28, metall-bau.bujok@wp.pl

Emerytka szuka pracy opiekunka dla dzieci.
Tel. 793 953 727

Przyjmę panią do opieki nad dzieckiem w
godz. 13.00 – 16.30. Tel. 503 805 153

Emerytka szuka pracy sprzątanie, mycie
okien. Tel. 798 620 720

19-22/14

13/14-odw.

Zatrudnimy kucharza lub kucharkę. Tel.
664 040 345, 660 420 077

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

Emerytka szuka pracy w charakterze niani.
Tel. 798 620 720

Zatrudnimy sprzątaczkę (emerytka). Tel.
664 040 345

1/14-odw.

1/14-odw.

15/14-odw.

Docieplanie elewacji, podbitki, malowanie
elewacji, ankrowanie, gładzie, malowanie,
sufity podwieszane. Adaptacja poddaszy,
kafelkowanie. Remonty kompleksowe. Tel.
602 407 190, 785 948 716

3-52/14

Ocieplenia, tynki żwirowe, zwykłe. Tel.
607 991 043
20-23/14

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957

1-22/14

www.BRUKARSTWOGLIWICE.pl Tel.
502 611 988, 509 962 089

8-48/14

WYPOŻYCZENIE: AREATOR – WERTYKULATOR DOBA 90 zł. TEL. 507 055 665
19-22/14

ZRB Budremus. Profesjonalne wykończenia wnętrz, domów, biur, mieszkań,
łazienek. Wykończenia pod klucz. Tel.
881 654 584
20-23/14

15/14-odw.

13/14-odw.

20/14

20-22/14

18-22/14

18-20/14

Kobieta lat 37 pilnie szuka pracy. Aktualna
książeczka zdrowia. Tel. 601 654 010

7/14-odw.

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399
6/14-odw.

Opiekunka do dziecka z wieloletnim doświadczeniem lub do osoby starszej (certyfikat uprawnień). Tel. 501 385 666

13/14-odw.

Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien itp.
Tel. 501 385 666

13/14-odw.

Szukam pracy dorywczej. Tel. 32 793 66 14
15-22/14

Zaproszenie

MOTORYZACJA

Dom Kultury w Szczygłowicach zaprasza 7 czerwca na wyjątkowy
spektakl - „Andropauza 2” w reżyserii Macieja Damięckiego. W obsadzie
plejada gwiazd: Marek Siudym, Jacek Kawalec, Dariusz Gnatowski, Matylda
Damięcka.
Spektakl rozpocznie się o godz. 19.00. Bilety w cenie 60 zł do nabycia
w sekretariacie Domu Kultury w Szczygłowicach. Więcej informacji pod
numerem tel. 32 332 63 84.

Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625

6-22/14

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
6-22/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

19-26/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

5-22/14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

14-22/14

NIERUCHOMOŚCI
Mieszkanie do wynajęcia 70 m 2 , c.o.,
gaz, gładzie. Stan bardzo dobr y. Tel.
601 771 672
18-20/14

Sprzedam dom częściowo wykończo ny – Jęczmienna. Tel. 32 236 58 10,
784 752 570
20/14

Sprzedam dom dwurodzinny. Knurów, ul.
Wolności. Cena 485 tys. – do negocjacji.
Tel. 601 462 766

18-20/14

S p r z e d a m d o m w K n u r o w i e . Te l .
508 192 750

20/14

Sprzedam działkę budowlaną w Knurowie
600 m2 80 tys. Tel. 537 779 873

20/14

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, 60 m2, os. WP. Tel. 509 041 270

19-22/14

Sprzedam M-5 WP II, II p., 70,8 m2. Tel.
509 842 310

19-22/14

S p r z e d a m m i e s z k a n i e 5 3 m . Te l .
510 567 231
2

19-21/14

S p r z e d a m m i e s z k a n i e 6 3 m 2 . Te l .
514 793 833

19-21/14

SPRZEDAM
Sprzedam drukarkę laserową HP LASER
JET 1000. Tel. 507 578 799

3/14-odwY.
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OGŁOSZENIE

W związku z planowanym generalnym remontem
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 (al. Lipowa 12)
placówki te będą otwarte dla Czytelników
do 30 maja 2014 roku.

O dalszych planach funkcjonowania Bibliotek
poinformujemy w odrębnych ogłoszeniach na łamach
„Przeglądu Lokalnego”, na stronie internetowej MBP
oraz facebook`u.
Podczas remontu bez zmian będą funkcjonowały:
Filia nr 1
Filia nr 3
ul. Dworcowa 10a
ul. Górnicza 1
44-190 Knurów
44-193 Knurów – Szczygłowice
tel. (32) 332-63-92
tel. (32) 332-63-96
Do Filii nr 1 oraz Filii nr 3 można - przez cały czas trwania remontu
– zwracać wypożyczone z naszych placówek książki.
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Tytułowe słowa wypowiedział trener Gardy Gierałtowice - Adam Spiecha, który
nie kryje satysfakcji z dwóch
brązowych medali wywalczonych w mistrzostwach Polski
juniorek. Krajowy czempionat
odbył się w Grudziądzu, a
miejsca na podium wywalczyły
Justyna Górnik i Martyna Król.
- W zawodach startowały 83 zawodniczki z 47 klubów, z roczników 1996-1997,
które rywalizowały w 10 kategoriach wagowych. Tak się
złożyło, że najliczniejsze były
kategorie, w których wystąpiły nasze zawodniczki, ale i
tak nie przeszkodziło im to w
zaprezentowaniu medalowych
umiejętności - precyzuje trener Gardy.
Justyna Górnik wystąpiła
w wadze 54 kg, a jej droga do
strefy medalowej wiodła najpierw przez walkę eliminacyjną, w której pokonała Patrycję

Foto: Garda

Dziewczyny,
jesteście
wielkie!

Medalistki mistrzostw Polski juniorek wraz z trenerem:
Marta Król, Adam Spiecha i Justyna Górnik

Buczyniak (Boks Tur Łódź).
Sędziowie punktowali ten pojedynek 2:1 dla zawodniczki
Gardy. W ćwierćfinale Justyna
Górnik jednogłośnie zwyciężyła
Patrycję Gębalę (PTB Tiger Tarnów), a w półfinale skrzyżowała
rękawice z zeszłoroczną wicemistrzynią Polski, Ewą Białas.
- Trzy tygodnie wcześniej Justyna
wygrała z tą zawodniczką w
czasie turnieju w Rybniku, ale
tym razem sędziowie orzekli, że
2:1 wygrała Białas - relacjonuje
Adam Spiecha.
W ten sposób Justyna Górnik wywalczyła brązowy medal
mistrzostw Polski. Podobnie,
jak jej klubowa koleżanka Marta Król, która rywalizowała
w wadze 69 kg i na „dzień dobry”

wygrała w I rundzie przez TKO
z Martą Jurasusz (GUKS Carbo
Gliwice). W walce ćwierćfinałowej reprezentantka Gardy
zwyciężyła jednogłośnie Natalię
Nazar (MKS II LO Chełm), by
w II rundzie walki półfinałowej
uznać wyższość Ewy Moniak
(Radomiak Radom).
- Każda z tych walk była
inna, ale cieszę się, że mozolna
praca na treningach przyniosła
tak fantastyczny efekt - mówi
zadowolony Adam Spiecha.
- Dziewczyny pokazały się
w bardzo dobrej strony, realizując przy tym plan, jaki
nakreślaliśmy wspólnie przed
każdym pojedynkiem. To życiowy sukces obu zawodniczek.
PiSk

W niedzielę spotkasz
w Knurowie Tomasza Adamka
Tomek spotka się z obecnymi zawodnikami Concordii i innych
knurowskich klubów, a także kibicami. Godzinę później będzie
uczestniczył we mszy świętej w
kościele świętych Cyryla i Meto-

Nagrody wójta
dla sportowców
Po raz pierwszy w historii
gminy Gierałtowice, najlepsi
sportowcy zostali uhonorowani nagrodami wójta. Do spotkania władz samorządowych
z przedstawicielami klubów
sportowych doszło w sali sesyjnej Urzędu Gminy.
W gronie wyróżnionych za
osiągnięcia w roku 2013 znaleźli
się przedstawiciele czterech
dyscyplin: pływania, trójboju
siłowego, boksu i szachów: Katarzyna Durczyńska (członkini

kadry narodowej juniorek w
pływaniu), Jadwiga Gieniusz,
Natalia Dreja, Martyna Ratka,
Dominika Szołtysek, Karolina
Brzeźnicka i Monika Zaremba
(medalistki Mistrzostw Polski w
wyciskaniu sztangi), Alicja Idzikowska, Magdalena Swaczyna,
Sandra Kocur, Robert Wyrobek,
Dariusz Bartnik, Jakub Kalkan,
Maksymilian Pierchała, Mateusz Hudzikowski, Filip Lamla
i Rafał Wyrobek (pływanie),
Dawid Tomiczeki, Łukasz Hyła,

Łukasz Duda i Piotr Kaczkowski (pięściarze), Klaudia Wagner
(szachy).
Doceniając osiągnięcia
sportowców, nie zapomniano o trenerach, nagradzając
Alicję Stachurę, Eugeniusza
Mehlicha i Adama Spiechę.
Nagrody wręczał wójt Joachim Bargiel w towarzystwie
przewodniczącego Rady Gminy Marka Błaszczyka i radnej
Grażyny Malec.
PiSk

informacja

dego - informuje prezes BKS-u,
Mieczysław Gołąb.
Dodajmy, że Tomasz Adamek jest kandydatem do Parlamentu Europejskiego.

Uciekał przed... metą.
W szczytnym celu
Sporo ostatnio mówiło
się w mediach o międzynarodow ym biegu Wings for
Life World Run. Knurów, a
konkretnie klub Endurance
Solidarni miał w tych zawodach swojego przedstawiciela
- Szymona Masarczyka.
- W tym samym czasie zawody odbyły się w 34 krajach
na sześciu kontynentach - relacjonuje knurowski biegacz. - W
Polsce bieg zorganizowano w
Poznaniu, a wzięło w nim udział
ponad 1100 osób. Te zawody od
innych odróżniała nietypowa
formuła, bo to biegacze uciekali
przed metą, którą był samochód
pościgowy. Przebieg imprezy
był następujący: punktualnie w
południe wystartowali biegacze,
a pół godziny później ruszył samochód, który wraz z upływem
czasu zwiększał swoją prędkość.
Wszyscy zawodnicy, których
minął samochód kończyli swój
bieg, a rejestrowany był nie czas,
ale dystans, który udało im się
pokonać. Ja uciekałem przed samochodem 43 kilometry co dało
mi 8 miejsce w Polsce, a drugie w
swojej kategorii wiekowej i 198
na całym świecie. Zawody były

Samorządowcy Gminy Gierałtowice i trenerzy
(od lewej): Marek Błaszczyk, Joachim Bargiel,
Grażyna Malec, Adam Spiecha, Eugeniusz
Mehlich, Alicja Stachura

PiSk

Foto: prywatne archiwum

Były mistrz świata i jednocześnie były pięściarz Concordii - Tomasz Adamek przyjedzie w niedzielę do Knurowa.
- O godzinie 9.00 na terenie
parku przy ulicy Dworcowej

Foto: UG Gierałtowice

sport

Szymon Masarczyk

bardzo dobrze zorganizowane
i z pewnością za rok również w
nich wystartuję - podsumowuje
Szymon Masarczyk.
Tak 4 maja zjednoczył się
świat biegaczy, którzy wystartowali z myślą o tych, którzy nie
mogą tego uczynić. Wszystkie

środki zebrane podczas tej
szlachetnej rywalizacji zostały
przekazane na obiecujące, międzynarodowe badania, których
celem jest znalezienie metody
leczenia przerwanego rdzenia
kręgowego.
PiSk

„Biegamy z sercem”

Centrum Handlowe „Europa Centralna” zorganizowało 2. Piknik
Sportowy „Biegamy z sercem”. Jednym z uczestników biegu na
10 km był były piłkarz Concordii - Marcin Grzegorzyca, którzy
zajął 3. miejsce w open i 2. miejsce wśród 30-latków. Jego
czas to 36 minut i 9 sekund.
W czasie pikniku zbierano środki na zakup profesjonalnej bieżni do chodzenia i biegania dla niepełnosprawnej młodzieży z
Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach.
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Stary niedźwiedź
mocno śpi...
Wiosną przyroda budzi się
do życia. Piłkarze Concordii
jakby na przekór, sprawiają
wrażenie niedźwiedzi, którzy
nie potrafią obudzić się z zimowego snu. Efekt? W dziewięciu
tegorocznych występach ekipa Wojciecha Kempy sięgnęła
tylko po jedno zwycięstwo.
Trudno by tych wygranych było
więcej, skoro w pięciu meczach
knurowianie nie zdołali strzelić choćby jednego gola. Piłka
bez problemu znajduje z kolei
drogę do knurowskiej bramki.
Ba, zdarzają się mecze - tak, jak
ten ostatni - gdy nasi bramkarze
kapitulują trzy, a nawet cztery
razy w jednym spotkaniu.
Bezradność w grze defensywnej źle wróży przed kolejnym trudnym egzaminem,
przed którym knurowianie
staną w sobotę, w Halembie.
Zmierzą się tam z Grunwaldem, a więc jednym z dwóch
kandydatów do awansu, który

średnio strzela ponad dwie
bramki w jednym meczu.
Wracając do sobotniego
spotkania, dodać należy, że w
ostatnich fragmentach meczu
z RKS-em Grodziec między
słupkami stanął... Marcin Salwa. Taki był efekt czerwonej
kartki, którą ukarany został
Patryk Wasilewski i wykorzystanego limitu zmian.
Wyk luczenie Wasilewskiego było związane z faulem w polu karnym, a więc i
rzutem karnym dla gości, po
którym ustalono wynik na 3:0
dla zespołu z Grodźca.
W najbliższy weekend
trudny sprawdzian czeka nie
tylko Concordię, ale i drużynę
Jedności Przyszowice. Zespół
ten podejmie GKS Jastrzębie, który zapewnił sobie już
awans do III ligi, jest niepokonany, strzelił już 89 bramek, a
stracił zaledwie 9.
PiSk

Czy Concordii grozi spadek?
Do zakończenia 4-ligowego
sezonu pozostało pięć kolejek. Można zatem stwierdzić,
że rozgr y wki wkrac zają w
decydującą fazę. Przed rundą wiosenną wydawało nam
się, że jedną z głównych ról
odegra w nic h Conc or dia.
W K n u r owi e d e k l a r owa n o
przecież walkę o awans, a
działacze oznajmiali, że zespół ma stworzone ku temu
odpowiednie warunki.
Dzisiaj wiemy już, że piłkarzom z ulicy Dworcowej bliżej
jest do strefy spadkowej, niż
do lidera. To efekt wiosennej
katastrof y, bo inaczej gr y
Concordii nazwać nie można,
skoro wygrała do tej por y
tylko jeden mecz.
Deficyt zwycięstw daje dzisiaj naszej drużynie dopiero
14 miejsce w tabeli wiosny. W
klasyfikacji ogólnej sytuacja
wygląda lepiej, bo Concordia
wciąż jest na czwar tej pozycji, ale pamiętać należy o
tym, że z każdym tygodniem
topnieje jej przewaga nad zespołami broniącymi się przed
degradacją.

Biorąc pod uwagę reorganizację rozgrywek na szczeblu
centralnym (z II ligi spadną
drużyny, które zakończą sezon na miejscach 9-18!!!), w
IV lidze może dojść do sytuacji, że degradacją objęty zostanie zespół, który uplasuje
się na miejscu dwunastym.
Obecnie Concordia ma nad
tą pozycją tylko 6 punktów
przewagi...

Tak przedstawia się
tabela wiosny:
1. Grunwald
2. Przyszłość
3. Raków II
4. Pilica
5. Piaski
6. Sarmacja
7. Zieloni
8. Kamienica Polska
9. Slavia
10. Gwarek
11. Grodziec
12. Wyzwolenie
13. Woźniki
14. Concordia
15. Lot
16. Zagłębiak

25. KOLEJKA, GRUPA I:
Concordia - RKS Grodziec 0:3
0:1 Baran 15’ (rzut wolny), 0:2 Rumiński 42’ (rzut karny), 0:3
Rumiński 87’ (rzut karny)
Concordia: Wasilewski (czk - 86’), Wieliczko, Krzysztoporski,
Mikulski, Jaroszewski, Bączkiewicz 46’ Karwowski, Maciejewski
72’ Salwa, Rozumek, Spórna
1. Grunwald
53
(żk), Mawo 61’ Kozdroń, Mo2. Piaski
50
drzyński 25’ Suchiński.
3. Sarmacja
42
Zieloni Żarki - Lot Konopiska
4. Concordia
39
4:0, Zagłębiak Dąbrowa Gór5. Kamienica Polska
39
nicza - Gwarek Tarnowskie
6. Przyszłość
39
Góry 2:3, MLKS Woźniki 7. Pilica
38
8. Gwarek
37
Przyszłość Ciochowice 0:2,
9. Raków II
36
Pilica Koniecpol - Górnik
10. Slavia
35
Piaski 0:0, Raków II Często11. Zieloni
34
chowa - Grunwald Halemba
12. Woźniki
33
0:1, LKS Kamienica Polska
13. Grodziec
29
- Slavia Ruda Śląska 3:0,
14. Wyzwolenie
26
Sarmacja Będzin - Wyzwole15. Lot
14
nie Chorzów 3:0.
16. Zagłębiak
10

25. KOLEJKA,
GRUPA II:

Czarni-Góral Żywiec - Unia
Racibórz 2:0, AKS Mikołów
- GTS Bojszowy 1:3, Podlesianka Katowice - Krupiński
Suszec 1:0, KS Wisła - Iskra
Pszczyna 0:1, GKS 1962 Jastrzębie - Drzewiarz Jasienica 4:0, Górnik Pszów - GKS II
Katowice 2:2, Forteca Świerklany - Jedność Przyszowice
3:0, Gwarek Ornontowice
- Spójnia Landek 1:2.

1. Jastrzębie
2. Iskra
3. Czarni Góral
4. Krupiński
5. Bojszowy
6. Gwarek
7. Jedność
8. GKS II
9. Pszów
10. Podlesianka
11. Drzewiarz
12. Unia
13. Forteca
14. Wisła
15. Mikołów
16. Spójnia

ną jeszcze Francją wynosi
tylko 1 punkt.
W kategorii U-9 prym
wiodą młodsi odpowiednic y „Trójkolorow ych ”.
Grająca pod nazwą Francji
drużyna Akademii Piłkarskiej Sparta Zabrze w ygrała już siedem spotkań
i legitymuje się 57 strzelony mi bra m k a mi prz y
z a ledw ie 3 st raconych.
W swoim ostatnim meczu „Francuzi” pokonali
„Niemców” aż 15:0.
Komplet wyników i tabele rozgrywek dostępne
są na stronie internetowej
www.kochamsport.pl
Tekst i foto:
Waldemar Jachimowski

PiSk
20
19
17
17
15
16
16
15
14
13
12
8
7
7
3
3

Nie lada gratkę przygotowała dla swych zawodników
Akademia Piłki Nożnej Marcina Brosza, organizując wy-

cieczkę na Stadion Narodowy
do Warszawy.
Do tematu wrócimy w
kolejnym wydaniu PL.

Fragment meczu Nigeria
- Polska w kategorii U-9

PiSk

Foto: Piotr Skorupa

W minionym tygodniu
pracę w Piaście Gliwice stracili wychowankowie Concordii Knurów - Marcin
Brosz i Dariusz Dudek. Miejsce tych trenerów zajął nowy
duet. W roli pierwszego został zatrudniony Hiszpan
Angel Perez Garcia, a jego
asystentem został Krzysztof Szumski, który kibicom
z naszego terenu kojarzy
się przede wszystkim jako
trener IV-ligowej Jedności
Przyszowice.
PiSk

14

W sobotę roz eg ra ne
zostały kolejne mecze w
ramach Deichmann Minimistrzostwa 2014, turnieju organizowanego przez
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Knurowie.
W ry walizacji 11-latków
doszło do bezpośrednich
spotkań zespołów z czołówk i tabeli, w k tór ych
drużyna Jamajki wygrała
2:1 z niepokonaną dotąd
Nigerią, a następnie bezbramkowo zremisowała z
innym faworytem – Paragwajem. Drużynie Nigerii
udało się utrzymać prowadzenie w rozgrywkach po
zw ycięstwie nad Argentyną, ale jej przewaga nad
drugą w tabeli niepokona-

APN na Stadionie
Narodowym

foto-migawka
Marcin Brosz i Dariusz Dudek

69
51
44
44
43
42
39
31
31
29
27
26
24
24
19
14

„Trójkolorowi”
niepokonani

Krzysztof Szumski (z lewej) został
asystentem Angela Pereza Garcii (z prawej)
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sport
Klasa A

Klasa okręgowa
25. KOLEJKA:

Foto: Piotr Skorupa

Wilki Wilcza - Tęcza Wielowieś 8:0, Gwarek Zabrze Unia Świerklaniec 7:2, Tempo
Paniówki - KS 94 Rachowice 1:0, Czarni Pyskowice
- Fortuna Gliwice 0:3, Sokół
Orzech - Orzeł Nakło Śląskie 2:0, ŁTS Łabędy - Orzeł
Mokre 1:1, ŁKS Łagiewniki
- Orzeł Miedary 5:1, Odra
Miasteczko Śląskie - Silesia
Miechowice 2:2.

Kto z kim,
gdzie i kiedy

Przy piłce Józef Dankowski,
a jego rywalem w tym meczu
był Janusz Bodzioch

Oprac. PiSk

17 maja, godz. 11
Grunwald Halemba - Concordia Knurów

4. LIGA, GRUPA II
18 maja, godz. 15
Jedność Przyszowice - GKS 1962 Jastrzębie

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV

KLASA A

Wynik piłkarskiej rywalizacji tym razem był sprawą
drugorzędną, ale z dziennikarskiego obowiązku dodajmy, że najlepszym zespołem
była reprezentacja Polski w
futsalu, którą kierował Roman Sowiński.
PiSk

KLASA B
17 maja, godz. 17
Gwiazda Chudów - Olimpia Pławniowice
Victoria Pilchowice - Walka Zabrze

KLASA C
18 maja, godz. 17
Concordia II Knurów - Leśnik Łącza

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 6 MAJA:

Foto: Piotr Skorupa
Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice

- 2.378
- 2.119
- 2.067
- 2.018
- 2.001
- 1.982
- 1.856
- 1.817
- 1.799

Aneta Kowalska wręczyła
wychowankowi Domu
Dziecka koszulkę Śląska
Wrocław

Foto: Piotr Skorupa

KLASYFIKACJA GENERALNA

Turniej wygrali członkowie
byłej reprezentacji Polski
w futsalu. Jej bramki strzegł
Łukasz Skorupski, były
golkiper Concordii

1. Kończyce
2. Zamkowiec
3. Zaborze
4. Carbo
5. Zryw
6. Młodość
7. Sokół
8. Społem
9. Orły
10. Jedność II
11. Drama
12. Naprzód
13. Ruch
14. Stal
15. Przyszłość II
16. Orzeł

54
49
45
43
42
38
37
36
36
36
33
32
26
26
24
10

Walka Zabrze - Quo Vadis Makoszowy 5:1, Naprzód Świbie
- Victoria Pilchowice 3:0, Pogoń Ziemięcice - FC Kłodnica
Gliwice 7:0, KS Bojków - Start
Kleszczów 0:0, LKS 45 Bujaków
- Gwiazda Chudów 0:7, Olimpia
Pławniowice - Amator Rudziniec
0:1, Korona Bargłówka - Piast
Pawłów 3:6.

Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz Podokręgu Zabrze.

Gliwicki turniej odbył się
pod patronatem Mirosławy
Bałuszyńskiej (z prawej)

Zamkowiec Toszek - Carbo
Gliwice 2:1, Ruch Kozłów - Zryw
Radonia 2:0, Orły Bojszów - KS
MOSiR Stal Zabrze 1:1, Przyszłość II Ciochowice - Jedność
32 II Przyszowice 3:0, MKS Zaborze Zabrze - Młodość Rudno
2:3, Naprzód Żernica - Salveo
Drama Kamieniec 2:1, Społem
Zabrze - Orzeł Stanica 3:1, MKS
Zabrze-Kończyce -Sokół Łany
Wielkie 4:2.

21. KOLEJKA:

17 maja, godz. 17
Orzeł Stanica - MKS Zaborze
Sokół Łany Wielkie - Naprzód Żernica
Jedność II Przyszowice - Orły Bojszów

1. Leonard Spyra
2. Piotr Palica
3. Piotr Pakura
4. Bogumił Wolny
5. Józef Antończyk
6. Tadeusz Wodziczko
7. Jan Pikus
8. Henryk Brola
9. Dariusz Skowron

25. KOLEJKA:

Klasa B

17 maja, godz. 17
KS 94 Rachowice - Wilki Wilcza
Orzeł Miedary - Tempo Paniówki

Foto: Piotr Skorupa

Piot ra Rock iego, Ja rosława Kaszowskiego, Andrzeja
Orzeszka i Dariusza Kosełę.
G o ś ć m i h o n o r ow y m i
byli m.in. Mirosława Bałuszyńska (wdowa po „Balu”)
i Jarosław Bryś (prezes Podokręgu Zabrze, a przed laty
zawodnik Concordii).

55
48
45
43
37
36
36
34
34
34
33
29
24
23
20
15

4. LIGA, GRUPA I

Knurowskie akcenty
w turnieju im. Henia
Bałuszyńskiego
Zgodnie z naszymi wcześniejszymi informacjami, na
terenie Domu Dziecka nr 2 w
Gliwicach rozegrano kolejną
edycję piłkarskich rozgrywek,
która w tym roku nosiła imię
Henryka Bałuszyńskiego. W
rozgrywkach nie brakowało
knurowskich akcentów. Na
boisku można było zobaczyć
m.in. byłych zawodników
dzisiejszej Concordii: Józefa
Dankowskiego (wystąpił w
drużynie Górnika Zabrze),
Janusza Bodziocha (zagrał w
reprezentacji Śląska oldbojów) i Łukasza Skorupskiego
(stanął między słupkami reprezentacji Polski w futsalu),
natomiast w roli sędziny wystąpiła knurowianka Aneta
Kowalska.
Rozgrywki zgromadziły
wielu znanych piłkarzy, w
tym Kamila Kosowskiego,

1. Fortuna
2. Łagiewniki
3. Orzech
4. Rachowice
5. Odra
6. Wilki
7. Tempo
8. Nakło Śląskie
9. Mokre
10. Silesia
11. Łabędy
12. Czarni
13. Miedary
14. Unia
15. Gwarek
16. Tęcza

1. Zdzisław Mral
- 22.692
2. Leonard Spyra
- 22.251
3. Joachim Makselon
- 22.089
4. Jerzy Makselon
- 21.928
5. Piotr Luberta
- 21.885
6. Michał Foit
- 21.668
7. Henryk Brola
- 21.528
8. Bernard Wróbel
- 21.297
9. Bogumił Wolny
- 21.217
10. Jacek Zacher
- 21.056
Kolejny turniej odbędzie się 20 maja o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

1. Walka
2. Gwiazda
3. Świbie
4. Olimpia
5. Bujaków
6. Quo Vadis
7. Amator
8. Bojków
9. Start
10. Pawłów
11. Pogoń
12. Victoria
13. Kłodnica
14. Korona

54
52
45
43
36
35
30
29
24
22
21
14
11
7

Klasa C
23. KOLEJKA
Młodość II Rudno - Concordia
II Knurów 6:3
Bramki dla pokonanych: Gałach, Klimasara i Filip.
Concordia: Grabowski, Klimasara, Gałach, Smętek, Gałązka,
Kruk, Losza, Filip, Malinowski,
Kozdroń, Suchocki. Ponadto
grali: Bajer i Sobczak.
Naprzód Łubie - Burza Borowa
Wieś 1:5, Leśnik Łącza - Gwarek II Ornontowice 1:1, Ślązak
Bycina – pauza.

1. Concordia II
2. Gwarek II
3. Burza
4. Leśnik
5. Młodość II
6. Naprzód
7. Ślązak

54
46
37
32
17
12
2
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KNURÓW, WATYKAN. NIEZWYKŁA PIELGRZYMKA KNUROWSKICH BIEGACZY

Do papieża
jak na skrzydłach

Marzli w górach, smażyli się we włoskim żarze
i brnęli przez piaski Adriatyku, bólem płacąc
za każdy metr kolejnych alpejskich szczytów.
Ponad 1200 km. Na własne życzenie.
I nie żałują ani kroku...

Wdzięczni jesteśmy mediom
– zwłaszcza Przeglądowi
Lokalnemu, TVP Katowice,
Trybunie Górniczej, Gościowi
Niedzielnemu i Radiu 90 –
za informowanie o naszym
przedsięwzięciu – mówią
zgodnie biegacze. - Nie sposób wyrazić słowami wdzięczności każdemu z osobna,
toteż do wszystkich, którzy
obdarowali nas życzliwością i
sympatią, kierujemy wspólne:
dziękujemy!
Bogusław Wilk

informacja własna wydawcy

W Watykanie:
zmęczeni, ale
szczęśliwi,
w oczekiwaniu
na uroczystości
kanonizacyjne

Bardzo miłe wrażenia
mają z Wenecji.
- Zrobiliśmy sobie 20-kilometrową przebieżkę wzdłuż
piaszczystego wybrzeża Adriatyku. To prawie półmaraton, ale stopy grzęzły w piasku
i czuliśmy się jak po całym
maratonie.
- Drugie 20 km zaliczyliśmy po plażach Morza Śródziemnego. To też niezapomniane wspomnienie – zapewnia Kałuża.
Knurowian zaskoczyły
reakcje napotkanych ludzi.
- Byli przyjaźni i życzliwi.
Bili nam brawo, dopingowali,
dopytywali się o cel biegu,
zatrzymywali, by zrobić pamiątkowe zdjęcie, nie kryli
podziwu i szacunku – wylicza
Nowak. – Na widok zdjęcia
Jana Pawła II na naszym busiku wielu żegnało się. Im bliżej
Rzymu, tym więcej sympatii
nam okazywano.
- U nas to kierowcy najchętniej by biegacza zepchnęli do rowu – k ręci głową
Kopszak. – Potrafią zakląć,
ochlapać, nie mówiąc o trąbieniu klaksonem.
Na biega niu schod zi ł
knurowskim pielgrzymom
cały boży dzień.

Foto: Archiwum AKB w Knurowie

Na alpejskich podbiegach knurowskim
pielgrzymom dawały się we znaki znaczne
wysokości i przenikliwe zimno

16

wymiarze fizycznym, przezwyciężając słabości ciała, jak i
duchowym, wskazanym przez
metropolitę.
- To było niezapomniane
przeżycie – podkreśla Zbigniew Kopszak. – Pierwszy
raz uczestniczyłem w tego typu
imprezie i jestem ogromnie zadowolony. Włożyliśmy sporo
serca i wysiłku, ale naprawdę
warto było.
- Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy wsparli nas
finansowo i organizacyjnie.

Foto: Archiwum AKB w Knurowie

– Chcemy oddać hołd
wielkiemu papieżowi-Polakowi. Złożymy mu w ofierze
osobisty wysiłek włożony
w przebiegnięcie liczącej
półtora tysiąca kilometrów
trasy – zapowiadali przed
miesiącem panowie z Amatorskiego Klubu Biegacza w
Knurowie.
Ja k pow ied ziel i, t a k
zrobili: Czesław Nowak,
Zbigniew Kopszak, Leszek
Ka łu ż a, Łu kasz Nowa k,
Wacław Waligóra i Ryszard
Zastawny, uczestnicy Biegu
Maratońskiego Wilcza –
Watykan – Monte Cassino.
Wystartowali w wielkanocny poniedziałek sprzed
kościoła św. Mikołaja w
Wilczy. Ruszyli w stronę
Czech.
Za jednym zamachem
przemierzali dystans przek racz ając y pół ma raton.
Komu było mało, niemal
dokładał drugi.
- Na początku szło, a
raczej biegło, jak z płatka
– mówi Czesław Nowak,
prez es A K B i pomysłodawca biegu. – Gdy dotarliśmy pod Alpy, zaczęły się
schody...
- Nie powiem, dały w
kość – śmieje się pan Zbigniew. – Jak się już ma kilkanaście kilometrów w nogach,
a przed sobą 9 km ostro pod
górkę, to można dostać zadyszki.
O katar też nie byłoby
trudno. Na alpejskich wysokościach dobrze mroziło.
- Gdzie nie spojrzeć,
śnieg – wyjaśnia pan Leszek.
Gdy zostawili góry za
plecami, wpakowali się w...
ukrop.
- Żar lał się z nieba. Biegliśmy w 30-stopniowym
upale – mówi pan Czesław.

- Życzę, aby ta sportowa
inicjatywa przyczyniła się nie
tylko do propagowania idei
sportowych i szeroko pojętej
kultury fizycznej, ale także do głębszego poznawania
Wielkiego Papieża, jego duchowości i ewangelicznego
przesłania – czytamy w liście
skierowanym przez arcybiskupa do prezesa Nowaka
kilka dni przed biegiem.
- Myślę, że stanęliśmy na
wysokości zadania – zapewnia szef AKB. – Zarówno w

- Na nocleg meldowaliśmy się dopiero po godzinie
21, czasem i później – mówią.
– Dało się odczuć zmęczenie.
Te m p a j e d n a k n i e
zmniejszyli. Już w sobotę
dotarli pod Monte Cassino.
- Góra robi wrażenie,
jeśli się na nią patrzy. Jeszcze większe, gdy się na nią
wbiega – śmieje się Kopszak.
– Uwielbiam biegać po górach, więc to była dla mnie
ogromna frajda.
- Na terenie opactwa benedyktynów natknęliśmy się
na pielgrzymów z... Gierałtowic i Knurowa – dodaje pan
Zbigniew. – Podarowaliśmy
im polską f lagę. Ucieszyli
się. A jeszcze bardziej nazajutrz, gdy spotkaliśmy się w
Rzymie.
Uroczystości kanonizacyjne były dlań ogromnym
przeżyciem.
- Jak dla wszystkich na
placu św. Piotra – mówi pan
Leszek.
- Pomodliliśmy się w intencji wszystkich ludzi dobrej
woli – mówi szef AKB.
- I za tych co dobrze życzą
Czesławowi Nowakowi też...
– dodaje mrużąc oko.
W sumie w nogach mają
przeszło 1200 km.
- Nieco mniej niż przewidywaliśmy, ale ma to uzasadnienie: musieliśmy omijać
centra dużych miast. Na
szczęście to nie bieg sztafetowy, więc zmieściliśmy się w
czasie – tłumaczą.
Honorowym patronatem
objęli pielgrzymkę samorządowcy – prezydent Knurowa
Adam Rams, wójt gminy
Pilchowice Joanna Kołoczek-Wybierek i wicestarosta gliwicki Waldemar Dombek – a
także arcybiskup metropolita
katowicki Wiktor Skworc.
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